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 רואיל ,גבס יבא ,רעס-ןב ןרע ,שמש ודיע ,לט ינור ,ץכ יזייד ,סלדיא דוד ,ייפ הל ןגרומ ,ןייטשרבליז דוד ,טיס

 . הינבו ,דומיע ,רדס ,יפרג בוציע * דקש רינ ,תרבד ןר ,ןויצע םעונ ,רמייהנפוא יסא ,ביבר ןרוא ,טאר לכימ ,ענרב
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 , 03-5702654 :לט * 51114 :דוקימ ,קרב ינב 2409 .ד.ת :יתכרעמ רמוחלו םיבתכמל ןעמ * קרב ינב ,13 תרנכ

 חלשיש רמוח .תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה ,תונתשהל םייושע ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ

 .רזחוי אל תכרעמל
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 לש םלש שדוחש רבתסמ ,םיזיוו יה

 גזמ תא ענכש שממ אל תונולת
 לכונש ידכ ,ליפורפ דירוהל ריוואה
 םיימשל לכתסהלו שארה תא םירהל
 תינתמיא הנירקמ רוונתסהל ילבמ
 העיזה תפיט דע ונתוא תטחוסש
 .הנורחאה
 ךורעלמו םוחה לע ןנולתהלמ ץוח
 המכ ץיקה תושעל יתטלחה זיוו תא
 ,ןכ !תותשל - םשארבו ,םירבד
 ינא ,המ םיעדוי .תותשלו תותשל
 ףכית ינאו ,םימ סוכ ימצעל גזומ
 ...רזוח
 םילולצה םימה ןקנקב קיזחמ ינא
 תאפמ יידימ קילחי אלש רהזנו
 תיכוכזב זוחאל הקיפסהש תוביטרה
 סוכה .ררקמב התוהש ןמזב הקדה
 םיננוצ םימ ,םימ גזומ ינאו ידיב
 סוכה תא דחוימ לוקב םיאלממה
 ,תאלמתמו תאלמתמ סוכה .הקירה
 יצח ידכ דע םיעיגמ םימהשכו
 .גוזמלמ לדח ינא סלפמה
 ינאשכ ילש תירבעל הרוק והשמ
 הארנכ ,םירק םימ סוכ ימצעל גזומ
 ןמ וז .יילע עיפשמ תמאב םוחהש
 לכב תטשפתמש הראה ןמ ,תולגתה
 .ףוגה
 סוכ יצח האורו סוכב ןנובתמ ינא
 ףיעמ ינא .האלמ סוכ יצחו הקיר
 שפוחהמ יצח ,ןימאמ אלו ןמויב טבמ

 ינא ,וארת .ראשנ ונממ יצחו רבע
 ךיא םירחוב םתאש םכל דיגהל הסנמ
 .הז לע לכתסהל
 רשפא ,הברה קיפסהל רשפא
 והשמ תותשל רשפא ,ןנולתהל
 הזה רזומה רוטהמ תאצל רשפאו
 לע ,םישדח םיקחשמ לע אורקלו
 לייטל ,ןמרטניאה לע ,ןגרומ
 זיוו .ר"דל הציפק תתלו טנרטניאב
 .םכל קר םיכחמ האלמ סוכ יצחו 2

 .טיס יבוק

 ושע רבכ םיאבה םי-ו/12-ה תרשע
 הלרגהב ופתתשה ךןכו יונמ
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 יעור ינבל ,ןולוחמ ןנור יקסנירוטולז
 ,םיבכממ רואיל בהי ,הדוהי ןבאמ
 ןמלביצ ,םילשורימ באוי ןטלוס
 ימולש ירזועו עבש ראבמ לאכימ

 .םייתעבגמ
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 ןייטשרבליז דיוד :תאמ

 ןאכ בותכל חרכומ ינא .רוזעי אל הז
 יל רורב .21878! קחשמה לע
 ,הבתכה תא בותכא אל ינאש ךיאש
 קחשמה לע רפסל רומא ינאש תורמלו
 ירה ,[6 5548 דאהעעא

 אלו קץ[ ₪5! לע בותכל ליחתא
 ענמנ יתלבל ןתינ ואוב זא .םולכ רוזעי
 ,הבתכה תליחתב וישכע רבכ שחרתהל
 ולכות םכתא ןיינעמ אל הז םאש ךכ
 .המידק הקסיפ ץופקל טושפ

 תרבח ,(תמאב) םינש ינפל .ייקוא
 !החילס ...קחשמ קושל האיצוה אא
 י"ךרעב" היה הז .םז 08! - קחשמה תא
 קחשמ "ךרעב"ו היגטרטסא קחשמ
 ןימ .ףויס תוברק ליכה וליפאש ,הקתפרה
 רזומ םולחל ךתוא חקול היהש שמ-שימ
 תלוכי .םייבירקה םייאה רוזאב אלפומו
 ידנלוה ,ידרפס ,ילגנא) ךאצומ תא רוחבל
 עיגת םא טילחהל קחשמה ךלהמבו (...'וכו
 ךרדב רחבתש וא ,איבצמכ ,רחוסכ הלודגל
 .םיה-דדוש לש (ןלוכמ השקהו) תיחוורה
 ףוקתל לוכי אוהו ודגנ םלוכש דחא ותוא
 .םלוכ תא

 םישנא סייגל תלוכי למנה ירעב
 וא/ו רצוא תופמ תונקל ,תווצל םישדח
 .םידובאה ךתחפשמ ינב לע עדימ תוסיפ
 ףוקתל ,תוליכר שפחל ,ריעב רוחסל תלוכי
 ךישנא תא ףוסאל וא ,םיה ןמ ריעה תא
 לש הרימשה לדגמ לע עיתפמב רעתסהלו
 .ריעה

 ,ורבע םינשה .םולחל קיפסמ ,בוט
 חישק ןנוכ תארקנש האצמה העיגה
 ינשב עיגה ירוקמה קז847880)

 0 כ

 ו
 חם יריה ה ים מיה
 +03-ה םג הומכו ,(םינוטילקת
 קחשמה ,תורחא םילמב .51!ת88 /0.4-הו
 םייתנשכ ינפל .ונממ םיפי תבוטל שטנינ
 6010 - קחשמל השדח הסרג האצי
 הרפיש קר הרבחהש תורמלו 45
 העגנ אל טעמכו לוקהו הקיפרגה תא
 התייה ,תוחפל יל - ירוקמה קחשמב
 בוטש םירבד שי .שדוקה לוליח לש השגרה
 .םיבוט םה םא םג ...םירובק םתוא ריאשהל
 לכל אלו ,רזחמל םיבייח החלצה לכ אל
 .ךשמה אובל בייח רבד

 ריעזב ןיבהל ולכות ילוא ,הז לכ ירחא
 הנושארל יתיארשכ יתשגרה המ ,ןיפנא
 לע חנ ,ה108ה 5545 דאהעתפתא תא
 יתייה אלא ,ותוא תונקל יתיצר אל .ףדמה
 קחשמ והז ,יתעדלש תורמלו !ךירצ
 אל םלועל אוה ,ןיוצמ רחסמ/היגטרטסא
 .הדגאל הוושי

 אל) םירחוסה תגרדב ,ריעצ רחוס התא
 ךתושרל .הכומנ יכה (רבד הזכ שיש יתעדי
 לכו הדיצ טעמ ,ןמאנ תווצ ,הטושפ הניפס
 ירקיעה וקלח .בהז תועבטמב ךיתונוכסח
 תועסמ ןונכתב ךתוא קיסעמ קחשמה לש
 חיוורהל לכות הב ךרדב ,ריעל ריעמ רחסמ
 םלוסב תולעל ידכב .ףסכ רתויש המכ
 תונוכת םג תוארהל ךרטצת ,תוגרדה
 םעפ לכב גישת התוא) תוליצא ומכ תופסונ
 תניפס ףיקתת ,רקי תונמוא-ץפח הנקתש
 היוול-ןב ןופיסה לע הלעתש וא ,ביוא
 " לכב חיוורהל לכות ותוא) ץמואו ,(םניחב
 .(ברקב ףתתשת ךתניפסש םעפ

 םוסתמ 5545קחשמה ,השעמל
 הריוואה תא ריבעהל חילצמ תהא
 תויעב המכשכ ,ק1א 755! לש איהה
 דואמ רהמ .לכה לעמ תופחרמ תויזכרמ
 יאחנשל לופרבילמ הנתוכ איבהל סאמנ
 םה תוברקה .םדרטסמאל היהאבמ םויפואו

 תניפסב ןיחבתשכ רותפכ לע הציחל טושפ
 םינפה תוברק .ךיחתות לומ רשי וקב ביואה
 ךות ןיטולחל םייטמוטוא םה םינפ לא
 לארומה ,םישנאה רפסמב תובשחתה
 .לזמהו םתושרלש קשנה ילכ רפסמ ,םהלש
 ןדיע םתש איה תפסונ תרעצמ השרדח
 ביואה ןטפק םע םיביהרמה ףויסה תוברק
 ...ןופיסה ךרואל

 ומכ םישודיח המכ עיצמ קחשמה
 ,ריעב באפב תווצה תא רדבל תורשפא
 ,ןכיה תעדל ידכב:תוימי תופמ תיינקו
 ירוזא םהמו םינוטרש שי ,לשמל
 לש יצ םיקהל רשפא יא .םיטאריפה
 רתויב הטילשל תורשפא ןיא) תוניפס
 הקיפרגה .(לבחו ,םעפ לכב תחא הניפסמ
 תוארנ םירעה ץרא לבח לכבו ,המישרמ
 ץע יפירצ ,קוחרה חרזמב תודוגאפ) תרחא
 ..הפוריאב ןבא תוריטו ב"הראב

 תא וריכה אלש ולא לכ רובע
 יקחשמ םיבהואו עתותה7פ8ו
 םז6ה 555 ,רחסמ/היגטרטסא

 ,םשגתהש םולח תויהל לוכי דא הסתא
 הפוקתה תריווא תא ריבעמ אוהש ינפמ
 בשוח ישיא ןפואב ינא .תניוצמ הרוצב
 .ןוראב ילש הייטרה תא הלתאש
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 רמייהנפוא יסא :תאמ

 אוה ישפוח םוגרתב קחשמה םש
 וא "הריפסה ינפל לש םיצורימה יגהנ"
 - "סנייסד רוק" לש םאה תפשב
 יטסירומוה קחשמ .866 86
 ומיש) לילקו שפנ בבושמ חפונ ןתונש
 לולסמל (תיצילמה הפשל בל
 תויצאוטיס תועצמאב ,םיצורימה
 לש תויושגנתה ומכ תוקיחצמ
 ,תוידדה הלא תוכמ ,להקב םירחתמה
 אוה יזכרמה ביטומה .דועו
 ךתוא חלשי קחשמה :תויביטימרפ
 עיגהש להקה) תירוטסיהרפ הפוקתל
 ךב תופצל ,לשמל ,ףידעמ ץורימל
 ,םירואזוניד תאכהב תופצל רשאמ
 רחא ןושאר ימיב םוקמב גוהנכ
 .(םיירהצה

 המרמ - תומר עבראל קלוחמ קחשמה
 תמרל עיגהל לכות ליחתמ לש
 םיצקימ 8 שי המר לכב .הגאפס 0%
 32-ב רבודמ לכה ךסבש ךכ ,םינוש
 לע םיסרפנ םילולסמה .תונוש תויורשפא
 םינוחרק ,אשד ילולסמ - םינוש םיפונ ינפ
 אוה רזומה .םייונב םיינוריע םיחטשו
 המ לע עסית - שיבכ וא ,אשד ,חרקש
 ,ביצי תוחפ וא רתוי היהי אל בכרה ,עסיתש
 חטשל ןיא ,רמולכ .ריהמ תוחפ וא רתוי
 יחטש ןיב ידיחיה לדבהה .העפשה
 הליפנה לוק) לילצב אוה םינושה תוליעפה
 ידצבש לוחה לע העיסנה לילצ וא ,םימל
 .(ךרדה

 שגרומ תונושה תומרה ןיב לדבהה
 היצנגילטניאה תמרב אלו לולסמה תרוצב
 ןאכ םג קחשמה םש .םירחתמה םיגהנה לש

 םיגהנהש םשור השועו תויביטימרפ אוה
 ומכ ךרעב םיטנגילטניא םה םירחתמה
 םה הברה םתוצילעב .ןמ-קאפב תוצלפמה
 םידחפמ אל ,םיפרוטמ םיגזגיזב םירהוד
 שארמ תופצל םיסנמ אלו םתוא ףוקעתש
 ידכ שורדה לכ .ךתוא םוסחלו ךתעונת תא
 ןממס דוע .םיאתמ ןומזת אוה םתוא ףוקעל
 ץוריממ האנהב תעגופ רשא תויביטימרפל
 הקול הב תוילינסה אוה ,הזכ תוינוכמ
 לע םירחתמה לש םמוקימל רשאב בשחמה
 .לולסמה יבג

 םיערה םהב םיקחשמב ולקתנ םלוכ
 םיאצוי ,והשימ םיגרוה ,"הייחתל םימק"
 תמה - םסקה שרחתמ זאו םירזוח ,ךסמהמ
 אירב טטושמ בוש אוה הנהו ובכשממ םק
 ךירצ התאו רכז ןיא העיגפל ,םלשו
 .הרק אל םולכ וליאכ שדחמ וב םחליהל
 ויה םה יכ םלועהמ ופלח הלאכ םיקחשמ
 תוינוכמה יצורימב ךא ,םינבצעמ טושפ
 .היהשכ ראשנ ,םיתעל ,בצמה

 הרהד .הזה קחשמב םג ירעצל ,ךכ
 םירחתמהמ ךתוא קיחרת אל תפרוטמ
 םתוא ףוקעת םא םג ,ךלש םיבשחוממה
 לכ ךרואל ךכ ךישמתו תוריהמה אישב
 - םהמ תקחרתהש חוטב היהתשכ .ךרדה
 ופקע רבכ םהו ךלש הטאהו הלק הקלחה
 ףוקעל םהל תתל לכות ןפואה ותואב .ךתוא
 תצק ןתית ףוסה תארקל ,קחרתהלו ךתוא
 םיקוחר אל ללכב םהש תולגל עתפותו זאג
 תוינוכמ ץורימב הזכ ןורסיח .תבשחש ומכ
 האנהה תא דבאל יל םרוג אוה ,יתוהמ אוה
 - הרטמה סופספלו תפרוטמ הגיהנמ
 אלל .לולסמה לכ ךרואל הריהמ העיסנ
 יבצעמ לע הטלתשה תיביטימרפ חור קפס
 .םינומשה תונש יקחשמ לש חור ,קחשמה

 לע הפ רבדל רשפא תילאוזיו הניחבמ
 הנוש הרואתב הגיהנ - םיוסמ סופספ
 םינוש תומוקמב ,(הלילו םימודמיד ,רקוב)

 הנוק אל ,גנוטיא אל
 תורשפא ,(שעג ירה דעו תינוריע הביבסמ)
 טבמ תודוקנמ ףונהו בכרה לע לכתסהל
 ,(רופיצה ףועמל דע רוחאמ טבממ) תונוש
 ללגב דואמ ספסופמ ךא םייק הז לכ
 רבודמ .קחשמה לש הכומנה היצולוזרה
 תא תכפוהש 320א200 לש היצולוזרב
 םינטק םיעוביר ףסואל םינווגמה םיפונה
 .היזיוולטב ןויארב תורתסומ תויומד ומכ -
 םאו ,קחשמב האנהב תעגופ היצולוזרה
 קחשמ הז היה רתוי ההובג היצולוזר התייה
 איה םג וזכ היצולוזר תמר .ביהרמ
 ,רושעה תליחתמ םיקחשמ תנייפאמ
 תוחתפתה בצק יפל תירוטסיהרפ הפוקת
 .םיקחשמה םלוע

 .שמוממ אל יפרג לאיצנטופ :םוכיסל
 ילעב םירחתמו רתויב דמחנ רומוה
 .ןמ-קאפ תוצלפמ לש היצנגילטניא
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 יתאצמ ...םינתשמ םינמזהש ךיא
 ,ץניא 5 1/4) שבע ןוטילקת תיבב
 שי המ" לש הפוקתהמ (..ןבומכ 8
 הקיתע הנכות ובו "?87 וא %1 ךל

 .תילגנא דומילל

 ומכ ,םש בותכ ךכ ,"הפי הפש תילגנא"

 סיטרכל םג המיאתמ תינכותהש ןייוצ ןכ

 (םיעבצ 4) !ינועבצ סיטרכל םגו סלוקרה

 הקיסומ .יתלעפהו קבאה תא יתיקינ

 לש ימינפה לוקמרהמ קבא הריסה הנושמ

 ,ללכב רבד הזכ שיש יתחכש) בשחמה

 .טסקט ךסמ לע עיפוה ישארה טירפתהו

 לכ ,יתבשח ",םעפ תילגנא ודמל ךכ"

 ינמרוצ םילילצ ףצרב הוולמ הנוכנ הבושת

 ןיא .ימינפה לוקמרה לש רחינה ונורגמ

 טושפ אוה ילילש בושמו רבכע ןיא ,םירויצ

 םמעשמ רתוי .לבסנ יתלב םרוצ לילצ

 .התיכב תבשלמ
 בתכ יאדווב לכתסי םינש 10 דועב

 בושחיו םא01.151+ תנכות לע רחא ל?

 קחצי םג חטב אוה ,םימוד םירבד ומצעל

 הבוטה הידמיטלומה תנכות" המסיסהמ

 ."תילגנא דומילל םלועב
 ידכ םימת דואמ דואמ תויהל ךירצ

 לע העיפומ איהשכ וזכ המסיסל ןימאהל

 לש הרקמב לבא ,רכמנ רצומ לש ותזירא

 רתוי המסיסב שיש רבתסמ םא01.1811+

 תומר שולשב תרכמנ הנכותה .והשממ

 םהבו המר לכב םירוטילקת ינש .תונוש

 רבתסמו ןוניש ,דומיל תועש תורשע

 .האנה וליפאש
 ינפב תודמועה תויורשפאה ןווגמ

 דומלל רשפא .םיהדמ אוה שמתשמה

 תנבה ,ארקנה תנבהב רפתשהל ,בותכל

 תרמייתמ הדמולה ,לכל ףסונבו עמשנה

 דקמתהל וא תילגנאב רוביד לגרתל

 .םילמה רצוא חותיפב
 ,אורקל דומלל םירחוב ,לשמל ,םא

 ,םינותיעב סומעה ןכוד תנומת תפשחנ

 ובוחב ןמוט טירפ לכ - רמולכ .'וכו םירפס

 תועצמאב ותוא דומלל רשפא .בותכ עטק

 תשגדה ךות וא ולש םוגרתה תלבק ,הנזאה

 ,חתפמה תולמ תשגדהו) יזכרמה טפשמה

 %- [)כ
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 ירחא .(רושיקה תולמו סחיה תולמ

 עטקה לע םינמאתמ תינושארה תורכיהה

 םלשה עטקהמ תורסח םילמ תמלשה ךות

 תמר תא קדובש םכסמ ןחבמב םימייסמו

 .הנבהה
 הביתכ ינבמ לע םידמול "הביתכ"ב

 םיטלש ,תוכרב ,םיבתכמ ומכ םייסופיט

 אלא תויאה לע אל אוה ןאכ שגדהשב ,'וכו

 ,החיתפ ומכ) םינושה םיקלחה תרכה לע

 .'דכו תוכרבה בלש ,ךיראת
 תוינכותל בישקהל רשפא "הנזאה"ב

 ,תומוסרפ ,תונויאר ,םירישל ,תונוש וידר
 לוק יעטק) היזיוולטב תופצל רשפא

 הריכזמה תועדוה תא עומשל וא ,(הנומתו

 ךות וטלקוה תועדוהה) תינורטקלאה

 ףא םע רוביד לש םיהדמה טקפאב שומיש

 .םמוגרתבו םיטסקטב הייפצ ךות (םותס

 ,וידרה תוינכות םג הז ללכבו עמשה יעטק

 לארשי לוק ירודיש" ומכ םיעמשנ

 .הרורבו תיטיא תוניירק) "הלק תילגנאב

 ןיינע .יטנתוא עמשה יעטקב אטבמה

 תילגנא ירועישב דואמ רסח עמשנה תנבה

 םע םירומ עומשל םילגרתמ םהב) םיליגר

 תילגנא ירבוד םידליו ילארשי אטבמ

 תנבה לש ימצע לוגרתל תורשפאה .(תגליע

 תחא טלחהב וזו ,ירמגל היירט עמשנה

 .הדמולב תוקזחה תודוקנה

 ו
 ו

 -- רב ג א ממ
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 תנתינ רבדל"םידמול-וב קלחב

 ומצע תא טילקהל תורשפאה שמתשמל

 רחבמב םילותש םהשכ ,וירבד תא עומשלו

 .םינוש םיאשונב תוחיש
 - ןה תופסונ ןומיא תויורשפא יתש

 רצוא לוגרתו םיאשונ יפל קודקד לוגרת

 בחרנ תויורשפאה רפסמ .תומר יפל םילמ

 יעטק םיבלושמ ןאכ םג יכ שיגדהל בושחו
 תפשב םירורב םירבסהו היצמינא ,לוק

 .ונמא
 תישלב הדיח רוטילקת לכ ףוסב

 ץפח אוצמל איה הרטמהשכ ,רצימח ןונגסב

 ידכ ךות .תילגנא תרבוד הלודג ריעב

 תא םיקימעמו תילגנא םידמול קחשמה

 קחשמה םש הז הידמיטלומ .יללכה עדיה

 תועקשומ קחשמה תולילע .ןאכ םג

 אל טלחהב לומגתה - םיחילצמו הדימבו

 .בזכאמ
 השיגהש ןולימה תא ףיסוהל יתחכש

 לבקל ןתינ וכרדו ,עגר לכב תירשפא וילא

 עומשל םגו הנכותב םילמה תועמשמ תא

 .ןשוריפ תא
 הרוצב היגולונכטה לוצינ - רוציקב

 תא ךופהל וחילצה חותיפב העקשהו

 המיאתמש תונמא תסיפל הדמולה

 וליפא ,רתויב ץלמומ .םירגובמלו םיריעצל

 .ירטמוכיספל םיננוכתמל

 ןייטשרבליז דיוד :תאמ

 .ליחתהל דמוע ןותרמה .ייקוא

 בותכל םיקחשמ ןומה יבוקמ יתלביק

 ינפל רבכ היה השגהה ךיראת .םהילע

 וליפא יתשגה אל ןיידעו יצחו עובש

 רופיס ...בושח אל ?המל .הלמ יצח
 ב

 הבישי לש ךורא דחא ןותרמל ,ישיש

 ינאש דע תובתכ תביתכו אסיכה לע

 המ ,ןלוכ תא רומגאש דע וא ,רמגא
 ן

 .(הנושארה תורשפאה לע

 ול בכש יתלביקש םיקחשמה תמירעב

 ינש .תבזכאמ התייה הזיראה .זזצ

 קחשמה היה הז םא .השיאו רבג ,םיפוצרפ

 ליחתמ יתייה ,עגר ותואב יל היהש ידיחיה

 ךכ לכ םירבד ויה המירעב לבא ,וב קחשל

 .םיכשומ רתוי הברה
 יל ררבתה תמאה תא רמול םא

 בוט יכה קחשמה אוה 7[01דצ-ש

 רוטילקתה תא תויטיאב יתסנכה .המירעב

 תצרהל הדוקפה תא יתשקה ,ןנוכל
 ו

 הקומע החנא יתחנאנ קחשמה תא ןועטל

 דוע ...ונ יוא" :עיבהל הרומא התייהש

 ונל שדחל רשפא רבכ המ . ד

 ".ולאה תואקתפרהה םוחתב

 ואדיו תואקתפרה לש ןדיעב

 הז ,םיאלמ םירוטילקת 4 לע תושרפתמה

 סמש]זפמ ₪צ 2880 תרבחש ץימא יד

 ליכמה ,ןטק דחא רוטילקת םע אובת

 הקתפרה דועו ,דבלב תריוצמ הקיפרנ

 תרזעב ררוב התא הב הליגרה הטישב

 - ,ךל :תויורשפאה ןיב רבכעה

 .ןנובתהו שמתשה ,ןת/חק

 קחשמה תאש ,ונבה .רדסב

 ללגב בהאנ אל זץ

 אלו ,ולש המיהדמה הקיפרגה

 .תושידח קחשמ תוטיש ללגב

 אוה 00117צ ,תאז תורמל

 ולש הלילעה יכ ,ןיוצמ קחשמ

 םיפתתשמה תולוק ,הבוט

 לש הלוק רקיעב) םילועמ

 ₪008 ,הניפסה בשחמ

 ומכ קוידב תעמשנו תרבדמש

 "ינאנ" וא "היידוהי אמא"

 טושפו (היזיוולטה תרדסמ

 .וב קחשל ףייכ
 ?רופיסה המ
 ךשמה קחשמ אוה 1[]00זצ ,ןכבו

 ,"זאאסספאז שאדזמ 64007"-ל

 רוביג ,דאל יט ק'ג תא קחשל לוכי התאו

 ,'תאפורדנא ןאסי תא וא ,אוהה קחשמה

 .הב לזלזל ןיאש תיטסינימפ ללח תרטוש

 יאדווב רכוז ,"זאאס6מאד"-ב קחישש ימ

 ו יי מ

 קחשמה .קהבומ טסיניבושו יטסקרס

 תובלחמ תיאשמ תא רצוע ק'גשכ ,ליחתמ

 הבורעה תבב תוריל םויאב ,בלחה ליבש

 הבורעה תב .ףסכה תא ול ונתי אל םא ולש

 ,הטושפ קשמ תרפמ תרחא אל איה ולש
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 יד וה

 .ןזואב הל עוקתש חדקאה לע ההמתש
 ג

 קי

 רחאו ,ןכסמה ק'ג לע הלש תיללחה יחתות

 ליבותש דע הלש תיללחב ותוא אולכל ךכ

 .רהוסה תיבל ותוא

| 
 תא קורזל גאד אוה ,אלכהמ חרבשכ ןכל

| 
 עורל .אלכל ועיגי אלש ידכב ,תיללחל

 םה ('תאפורדנא ןאסי לשו ולש) םלזמ

 ינב ןיב ללח תמחלמ לש רוזאב ועקתנ

 םיניינעה ןאכמו ,םירז םירוציל םדאה

 אל הלילעה ףוס תא .ךבתסהל םיליחתמ

 דמחנ םדא ןב ינאש ללגב אל ,םכל הלגא

 יתרבסה רבכש ינפמ טושפ אלא ,והשמ וא

 תוכזל דמועה יזכרמה רבדה איה הלילעהש

 ףושחל ןווכתמ יניא ןכ לעו ,הז קחשמ

 .התוא
 .לא" וא "ונקת"ב םכסל לוכי אל ינא

 הזש ןוויכמ טושפ "ונקת ₪

 םישפחמ םתאש המב יולת

 םתא םא .בשחמ קחשמב

 יכה הצקה תא םישפחמ

 םלוע לש  שידהח

 ואצמת אל ,הידמיטלומה

 םתא םא לבא ,ןאכ הז תא

 תואקתפרה קחשמ םיצור

 המכ ריבעהל ,רדבמו בוט

 ,רקי אל ריחמב םימי

 .וגניב
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 יתלפנ בוש .הטבח %% יתררועתה

 בוש רזוח הזה םיעונפואה םולח !הטימהמ

 -ב יידמ רתוי קחשמ ינאש .חארנכ .בושו
 עיגה .ןורחאה ןמזב 1 הא דד

 .והשמ וא ,עגור גיי יד עסמל תאצל ו ןמזה

 םיניינועמ אל םתאש חינמ ינא בוט

 ,םירעוסה ייתוליל לע תויווח ץומשל

 שרחה קחשמה לע תצק אורקל 'אלא
 .תש]| ךמתס6]0 רבח | לש

 תחא הרהזא קר - 1

 0 [  'םכמ ולא :ךישמנש ינפל |

 .לרוג ףטלל אוה םהלש ביבחתהש | ש

 = יבראב תובוב שיבלהלו םילותח
 אל אוה הזה  קחשמה | 4
 ה'רבחל קחשמ הז םכליבשב |

 לע ורתוויש םישנאל ,,םיחושקה +

 תא טורשל אלי ידכ נימי די

 .עונפואה לש שדחה לקינה

 דיתעב םקוממ טו מז

 םתבשחש דיתעה אל הז לבא ,בורקה

 ןיא ןיידע :םינטק םתייהשכ וילע

 הסיבכ םישועש םירניס םע םיטובור

 ןיידע איה "ץרפמה רמשמ"ו ,םילכ םיפטושו

 שי לבא .היזיוולטב רתויב החילצמה הרדסה

 עגונש המ לכב תוחפל יתועמשמ יוניש

 םישנאה .םילגלג רתוי ןיא - הרובחתל
 םרוגש הזה דרטמהמ רטפיהל וטילחה

 תבוטל ,םימימת םילותחב עגופו םיר'צנפל
 .ןהל תוטיישמה תויטנגלא תפחר--תוינוכמ

 םילותח) שיבכה לעמ םירופס םירטמיטנס

 ..(םתרהזוה ואר ,םיהובג

 טעמב הז ,בוט ?םילגלג רתוי ןיאש ונרמא

 ילרוק יעונמ ,תחא םיעונפוא תרבח קר .ןוכנ

 רגהמ דמוע השארבש ,(?אה ,רכומ עמשנ)

 רצייל הכישממ ,ילרוק םלוקלמ ,60 ןב ינמרג

 האמהמ הבוטו הנשי הטיש התואב םיעונפוא

 םיעונפואה תא בהוא אל ללכ ילרוק .20-ה

 ןגכ

 .רוצע" םיערמ לוקמרמ עקובה יטטניס ל ,רייצ

 תא םיפיצמה (םיפחרמ םיעונפוא) םישדחה

 -פואה תא רציילו ךישמהל טילחהו ,םישיבכה

 .ותוריעצב בכר םהילע םיעונ
 שי הזה רופיסב םג ,בוט רופיס לכב ומכ

 ַ | ₪ לע בוכר ינא = =. ףפב-קצ'\ יל 4 ב-2 ל |
00 

 יי ; ..

 רהודו ףוסה דע זאגה תירי תא טחוס כינא .יתובקע 'בנ הר הרטשמ
- 

 תא בבוסל הסגמ ,ש"מק ו לש תוריהמב ענ ינא ."!םירוי

 .והטילש דבאמ ינא .דקור ןוריכה .עונפואה

 . ..ךפהתמ 0

 תאש) רש 1 ירד אה ל לש ץוקה ,ץוק
 אקווד רוכזה - לימאה קראמ םלגמ ,בגא ,ולוק

 לש םיבכוכה תמחלמ הררסהמ בוטה רוחבכ

 ה( אופ (-סחותוהת66ז 3-מו סאקול 'גרו'ג

 ,ילרוק יעונמ אישנ ןגסכ
 לש הדיחיה ותפיאש

 - .-- איה רגרובפיר

 -- ו

 ונחנאש '

 4 לש תואקתפרהה יקחשמ םילהנתמ הב = =

 יו וכ

 . ז ב

 ,רוביגה התא .הנומתל סנכנ התא ןאכ
 ,"בטוקה ילותח" םיעונפואה תייפונכ גיהנמ

 ,ן[ב תא קחשמ התא .חטשב הדיחפמה היפונכה

 רוחבה התאש הרבועב בשחתהב ,עיתפמ םש

 .אוה םייחב ולש וטומהש ,רוזאב חושקה
 ."ףוסה דע 6001."

 = הסנמ רגרובפיר הב הדוקנב ליחתמ קחשמה

 "בטוקה ילותח"ו התאש ךתוא ענכשל

 תדיעוול ילרוק םלוקלמ תא וולת

 יעונמ לש תיתנשה תוינמה יקיזחמ
 םיכסמ אל התאו רחאמ .ילרוק

 "בטוקה ילותח" תא .ךופהל

 הסנמ ,יוויל תורענ לש הרובחל

 הרוצב ךתוא :< / ווב לזר
 .שארב שרק - ידמל 1 וליעי

 האור התא רדת וז תאשכ תא תומסוחה תויתרטשמ אש יתשב ןיחבמ 7 + .המירק
 חפל .ךתוא קרז .והשימש

 ומלענ " "בטוקה ילותח" .הפשא

 הרקו ,ילרוקו רגרובפיר םָ

 תא חקל| .והשימ - .לכמ ע 0

 הז) ךלש עונפואה לש תוח תפמה | .

 אש ארל | / ₪

 " כג "ו
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 העובקה תנוכתמה יפל ויקלח בורב יונב

 ו ימ 10/8

 א ּי -

 םס"ב

 "ס ק מ ו%

 רבפכ ריכמ

 =  םדה תא ךל הלעמ שממ רבב

 קחשמה .ומצע קחשמה לתת כמ
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 ,ונהיי וניניבש םייתרגש גשה ה םג 2 ויהיש = ;והשמ | קקלל וא \רבדל לדכ שמתשז .רומוהב לבותמה טסווק לש .ןוגגסה תא

 .תא יל הבוט הביס | - םיעבורמל םגו | קשממה .ביבס לכתסהל ידכ ודעונ םייניעהו = ומכ ףרוטמ אל ןאכ רומוההש אוה לדבהה

 2 וא-ססא] יתיארש ולו ולא לכמ םיבוטהו םיחונה הכתה ₪ = .ןשקא רתוי הברה שיו ,"סקמו \ םס'ב

 אוה קשממה ,בגא ךרר .םויה דע םיטסווקב | -ב רכינ ןפואב רפתשה .דועש המ =

 :םוכיסל | וליפא רשפא ,"בטוקה ילותח" לש למסה םג | תואקתפרה יקחשמ תמועל וג]] דימו

 :שמתשמל קשממה אוה 0 .לש םירחא

 תונושה תודוקפה ןיב שיתמה ףורפדה ם םוקמב

 למס שי ןאכ ,"םיפוקה יא" ומכ םיקחשמב

 םייפגמ ,תלוגלוג וכותב .ליכמה | ,לודג

 וא תחקל ,םירהל רשפא ףורגאה םע .ףורגאו

 תותלד תחיתפל דעונ ףגמה .;תוכהל

  רשפא תלוגלוגה לש הפב .;הטיעבלו

 הכירעו הלועמ תוכיאב בשחמ תייצמינא .היפונכה ירבחמ דחאו

 ילבמ טרס לש השגרה םינתונש תניוצמ תא ןקתל ךרטצת ?םש ונל היהי המ זא

 .םמעשל גורהל הסינ רגרובפירש ירחא) עונפואה

 -  םכתא בוזעת אלש הקיסומ :לילצ .תוסנל ;היפונכהמ ה'רבחה תא אוצמל ;(ךתוא

 = אצוי בובידו ,(דבכ קור תקהל עוציבב) הב) ילרוק חצר תשרפב ךמש תא רהטל

 < םימ ךומנ לוקב) ןב דחוימב - ללכהמ ₪ "לש ופוסבו ;(ךתוא לילפהל הסנמ ו

 .(חלמה
 קשממו קחשמב הטילשה תולק :האנה

 היעבה .םייניצר תונורתי ינש םניה הנהמ

 .ידמ םיכוראה תוכמה יעטק איה הדיחיה

 שי לבא ,ואדיו ימוליצ ןאכ ןיא :הקיפרג .% לכ לש ועורז לע עקעוקמ ותוא תוארל

 2 -פוא תורשעל ץיברת
 שרצה | תויפונכמ | םינעונ

 =  םע ליחתת ,תורחא . 2

 ןתית"ו ,תותלד המכ [ 6 רובשת ,תורוחב המכ 0, 77
 הלמב ,"זאג "לופ

 0000  יזעונפוא ,תחא =

 .דעוימ | קחשמה 7
 ימ לכ רובע דחוימב
 רועמ םייפגמ ול שיש

 הצור היהש וא) שחנ
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 הוו טיי[ וישי ין וישי ירו וישי יו[ ויכני]| ויטני |

 אוז 016% 2 ₪
 067 - 3 ל

5 - 5102 
7 - 1273 
9 - 2120 

 ה1 אמ זא דחת כגא 3

 םחפ קש תחקל ךירצ ,10 קרפב
 םיילמשחה םיטוחב םחליהלו
 דיל תאצמנש הספוקהמ םיאצויש
 .האיצי - בותכ הילע תלדה

 ךילע תורבקה תיבל עיגהל ידכ א
 זאו ןוליווה ירוחאמש ןולחב תוריל
 .םלוסב תדרל

 לע טושהו ףירשה בכוכב שמתשה א

 .הנוכמה תא ליעפהל תנמ

 91 .\\[ (זךיצ

 תדרל ךירצ עיבטהל ידכ

 דע לאמש וא ןימי דצל
 המכ הטמל ץוחלל זאו ףוסה
 .םימעפ

 אצ ₪ ג\אפזה 3 ₪

 ידכ ,םאפס 0 ם42781-ב

 םיאורש ירחא לפמהמ תדרל

 עיבצהל םיכירצ ,טרסה תא
 םלוקלמ לע היירטמה םִע
 .הטמל םיעלסה לע זאו
 .ותאנהל ףחרי םלוקלמ

 יאב דליה תא "ףיעהל" ידכ *
 ותוא רוקדל ךירצ ןושארה

 .רמסמב

 א( אדזמא (תז 5 2) ₪

 סוטל יאדכ הלחתהב +

 רוכמלו 8 \אססא5 /081.ס-ל
 הנק ךכ רחא .גאזא[₪1, אד םש
 םתוא רוכמו תגאאו א נזאתאצ
 וקה תא השע .ץראה רודכב 801.-ב
 המכ חיוורתו םימעפ המכ הזה
 .םישורג
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 .עסונל את ףיסותש יאדכ יכה
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 .הגע6 ץסט 86 ץסטז ]1ע00ז8ות6 1008

 :תישישה המרל דוקה =
 .א6תוס 6167 8 106 ןכ1366 +ס 1

 !גמ65 01 !סז6 ₪

 בוט יכה תועגופ תוקוריה תוברחה יא

 .תוחורב

 תרצוי הפשכמהש םודאה רעשה תא =<

 .הנבלה הייבוקה ידי לע לטבמ התא
 םיאצומ הנבלה הייבוקה תא
 .טזגסופה תגומ68-ב

 ידי לע קר גרוה התא הפשכמה תא א

 .ואתס16 ס1 (זשוו-ה

 רצויה התא טשחס|6 01 ז1(ג-ה תא

 חטפץ ס1 זזטומ-ה רוביח ידי לע

 .(זט(!ה 8תגכ 01-הו

 לבקמ התא וגז 0[ וו!ה-ה תא א

 .ותוא ליצמ התאש רחאל ךלמהמ
 תחנה ידי לע ליצמ התא ךלמה תא *

 םילספהו תפסאש תוחתפמה
 םילספה תא תמש םא .םמוקמב
 .רתוי ריהב רואב וארי זא ,םוקמב

 גורהל ךלוה התא ךלמה תלצה רחאל <
 תריצי רחאל .הפשכמה תא
 שמתשהל ךילע ,סו6 01 וזשו1-ה
 איה זאו הרוצ הנשמ איהש עגרב וב
 רשפאו תירוקמה התרוצל תרזוח
 .התוא גורהל

 לקד סייפ סירכ

 טטז6גט 13 ₪

 ךירצ התא גו טסמוק-ל סנכיהל ידכ *
 ירוחאמש הפשאה חפב טטחל
 תתלו הספוקה תא איצוהל ,הרבחה

 .רמושל התוא
 ךירצ התא דשה תא שוגפל ידכ *

 ןיידעש םישנאה תעברא תא ררחשל

 .םיבבשה תא םיאשונ
 ךירצ התא קבווס תא ררחשל ידכ =

 ול ורמגייש דע וילא ברקתהל

 ןסחמל חרבי אוה זאו ,םירודכה

 .ותוא ררחשל לכותו

 הרקנה שארמ ןיקלוט יבא

 גז 61( ₪
 תונבל ךירצ התא קחשמה תליחתב א

 ץוח םלוכ תא חולשלו םירכיא הברה

 השולשה םעו בהז תורכל השולשמ
 .םיצע תורכל םירתונה

 ןמאת םדאה ינבל ךייש התא םא א
 ךילוח לכ תא אפרתו םיאפרמ הברה
 עיגת רשאכו ,רהמ רתויש המכ
 תצובק חלשת תומלעיה םסקל
 .םיקרואה תא ףוקתל םיריבא

 ,םיקרואל ךייש התא םא ₪ \
 ,םידלש ימיקמ הברה ןמאת
 חלשית עצבתש ברק לכו
 תברקב ויהיש ידכ םתוא
 ידכ ,דלש לכ ומיקישו םוקמ
 תוחוכה רפסמו תוחוכה יסחיש
 .ךתבוטל לדגי

 םיבלשל עיגת רשאכ א \
 םידש הברה ןמזת ,םינורחאה
 ינב) םימ ירוצי וא (םיקרוא)
 ינפמ ,םימסוקה ידי לע (םדא

 העיגפ לכ .םיקזח יכה םהש
 רתוי הלודג וליפא םהלש
 הנגההו ,63זגקט11 תעיגפמ

 דימת .רתויב הלודגה איה םהלש

 לע םעפ ףא לבא םתיא ףיקתת
 .הנגהל דחא ריאשהל חכשת

 6007 וגו ₪
 לכ 1-ה קסידב םיחתותה תמחלמב א

 ורותל ותוא "המילעמ" ןגמב העיגפ

 עוגפל ךירצ התא ןכלו ,ינשה לש
 .עגופ ינשהש ןכיה קוידב

 זםט]] (תו-16((0 ₪

 אוה חפב הכמ ןתונ התא הלחתהב
 .ררחתשמ התא זאו ,חתפנ

 תתל ךירצ התא באפל סנכיהל ידכ =*

 .התוא חותפלו תלדב הטיעב
 ךירבח הפיא תעדל ןיינועמ התא םא *

 .םילא היהת
 .הרטשמה תינוכממ בנוג התא קלד

 תא ליעפמ ,םלוסב עגונ התא הליחת

 .דצב הרטשמהמ אבחתמו הקעזאה

> 

 תתחונו ךתוא תאצומ אל הרטשמה
 התאש קלד המכ הנממ חקול התאו
 .הצור

 ץראב והשפיאמ םערב יחיבא

 ףשכמה תיילוש ₪
 תאו היחפנה ןמ לבנעה תא חק *

 .לבחה
 ,ינמיה ימורדה ליבשל הנפ תמוצב
 לצלצו ןומעפב לבנעה תא םיש
 .ןומעפב

 ךל ,הריעה רוזחו הריזחה תא חק *
 הריזחב שמתשה ןרווכה לש תיבל
 .דלוקושה תלד לע

 עבוכ תא חק ןרווכה לש תיבב =*
 אצ ,ןשעה תבית תאו םינרווכה
 לע ןשעה תביתב שמתשהו הצוחה
 .לבקתיש גנודה תא םרה ,תרווכה

 רבדו (באפה) "רוכישה דיאורד"ל ךל *
 הקשמ ונממ שקב ,גזומה םע
 תיבחה לא ךל בבותסי אוהשכו
 .תיבחה םע גנודב שמתשהו

 תיבחהמ גוזמל הסנמ גזומהשכ <
 אוה חילצמ אלו הריבב תמתסש
 שולת ךל ןתונו הצוחה התוא איצומ
 תא חקו באפהמ הצוחה אצ ,הייתש
 .תיבחה

 תיבח רמושל ןת םידמגה הרכמב =
 םע התוא תותשל ךלי אוהו הריב
 רמוש אוהש תוגרדמב דר ,וירבח
 .הרכמל סנכיהו ןהילע
 ?דמגהמ תחקלש חתפמה תא רכוז
 וב רדחה לא תוגרדמב דר ,אל םא)
 ,הריב םיתושש םידמגה םיאצמנ
 ץעמ תחקלש הצונב שמתשה
 חתפמה תא חקו דמגה לע ףושניה
 תלדה םע חתפמב שמתשה (.ויתחתמ
 .םידמגה הרכמב תבהזומה

 תואצמנ וב רדחב רמושה םע רבד *
 שולת םע ותוא דחשו ןחה ינבא
 אוה הרומתב ,גזומה ךל ןתנש הריבה
 .ןח ןבא ךל ןתיי

 רוחבה םע רבד ,הריעה ךל *
 ןבא תא תונקל ול עיצתו קפקופמה
 .בהז תועבטמ 20-ל הרומתב ןחה
 הזה םוכסל עיגתש דע ותיא חקמתה
 .ןחה ןבא תא ול רוכמתו

 הילצרה ץיבונוי ינב

 חגאתאצ אז סו תא ₪

 לבקו א-5-א-0781. לע דחיב ץחל =*

 .קשנה ילכ לכ תא

 תויראה ךלמ ₪
 .החיתפה ךסמב וא 48" בותכ א

 רובעת 1. לע ץחלתשכ ,קחשמ לחתה
 .חוכ ךל ואלמי 1 לע ץחלתשכ ,בלש

 סקמו םס ₪

 ךילע המודמ תואיצמב ןוקרדה דגנ *
 קחשמה תליחתב .בנזב ותוא תוכהל
 הרונהו ףסכה תא תחקל ךילע
 .דרשמהמ

 שץ גז: (א 77 ₪
 בותכ םיאבה םידוקה תא

 (תאד אח ץחל) \14550.5-ב
 - םיצעו בהז הברה איבמ =*

 כז ()ת כ

 - הפמה לכ תא הארמ =
 .5 צץ 5

 - םיריהמ םיסוסו לזרב קשנ איבמ =*
 .זאסא תסתסא

 תושענ רוצייהו היינבה תודובע *
 .םטנאאצ שע (נצ8 - תוריהמ

 םסוקלו ןהוכל םימסקה לכ תא איבמ
 .םצא 0 אמו -

 םידחוימ םידוק ₪

 - םישדח םידוק ליעפמ
 .6סאואטזא סת האוטמה

 .צ ₪5 דאס[ ץ - בלש רובעל =*
 - םיערה לכ תא גרוה
 .דחמתמ 6א סא1צ םפ סאפ

 - ברקב דיספהל =*
 א פזאס כתית דש

 - קחשמה תא רומגל <*
 .זפמ5 סת אש

 רלדיג תימע

 ז אאתצ 13 ₪

 שי הלחתהב ןולאשה תא רובעל ידכ =
 "דאז +" וא "41.7+א" ץוחלל

 תווזו(6 - כססא]ז 3 ₪

 .0זאוא[1₪ דילקהל םירבד לבקל ידכ *
 .א1דדיצ - תוריק ךרד רובעל ידכ *
 - הפמה לכ תא תוארל ידכ =*

 .ק צאו קס

 1 האלפומה הנוכמה

 םידוק ₪

 22 - חו80( 2285261]הו דא

 20 - 6סוות10ס0שצהתהתה 4 יא

 איגש ןח

 תורוניצה חתופ ₪
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 48 :2 'סמ םלוע
 6₪1א :3 'סמ םלוע

 קתהגק :4 'סמ םלוע
 52 :5 'סמ םלוע
 ןויצל ןושארמ יקימ

 יעיבשה חרואה ₪
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 :םימשור פוקסלטה תדיחב
 .דצחמאמ 18 אס ק055181ם ואגצ
 :םושרל ךירצ ינשה םידליה רדחב
 .0 07 םסצ דפפ
 :אוה תויחפה תדיחל ןורתפה
 57 םצ אוצ סתצקד 515 0אק5צ
 .51.צ ן,צ 8קחצן צץ ךאצ

 כשאת 2

 .קזח יכה אוה ןנוקרה תיב

 םיאצמנ 500א4910.248 ץבוקב
 .ביואה יכרעמ לכ
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 רקממוע :איה בשחמל ןפוצה תלמ
 .612 אוה רפסמהו
 לע לכתסה פארה רמז לש תיבב
 .םיחישה

 ןמואב דעלג

₪ 

* 

* 

* 

< ₪ 

 ףארדוו
 תביתמ םילבקמ חוכה תרבה תא
 .ךלמה
 דשהמ םילבקמ תיסיסבה הרבהה תא
 .תיעועש תרומת
 .הקרזמב םיערוז ערזה תא
 םיחצפמו תפזב םילבוט זוגאה תא
 .רואטמ םִע
 ןועשב םיאצומ ןמזה תרבה תא
 רוניצה תא םינקתמש רחאל םימה
 .קיטסמ םע

 3 הליפאב דדוב
 רחאלו םיגרוה אלכה תצלפמ תא
 .הל םיציברמ ,טחמב םישמתשמש
 ךכב גורהל ךירצ שיבכעה תא
 .ולש הקשמל לער םיסינכמש
 ךכב םיגרוה דוולא םיחאה תא
 .רשנה לספב הטמה תא םיעקותש'

 6 5 כ
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 דוד סלדיא :תאמ

 ,הלחה הרדסהש רחאל םינש עבש

 תרבח ,הקספנ איהש רחאל םייתנש

 איצוהל הרכזנ 1
 יביטקארטניא הקתפרה קחשמ קושל
 51.8 7תסמ: 7אפ  ארקנה

 אא תאמה \זזסא,

 םלוב" גשומה לע תעמש אל םלועמ םא

 תוקסרתהה תניצסש בשוח התא םא ,"הזפ

 התייה (תורוד) תאם \110%5 טרסב

 םאו ,דטאכפתם[אס5 ךותמ ןטק קלח
 לש דוקיפ רשגב דומעל תמלח אל םעפ ףא

 יו גזוז 335 צוס|!66(3 חס

 סטז5שו| סז 8 56001 5הוק
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 הויה דחה רההה וה ו ודה חח דה אבה י-

 וע ההח;: זז

 - םאדטאקא[88-ה ומכ הלודג תיללח

 ונחנא .ךליבשב םוקמה הזש חוטב אל ינא

 לש 112%-ב קקוזמ ,יקנ ןדע ןגל םיסנכנ

 ואוב לכ םדוק לבא .818 7% יבהוא

 .םיסנכנ ונחנאש ינפל תודגא המכ ךירפנו

 .הבתכה ףוגל
 .הנושארה הדגאה
 מה | רתוי הנשיה הרדסה :518 אמא

 5דגה דחמא: דצמ אסאד -מ הבוט
 אהא גדזסא

 לכ םיבר םישנא עודמ םיהדמ טושפ הז

 תא בהוא אל ינא" :םילילעמ ןיידע ךכ

 יתייה ,הז אל הז ,אםאד אש \דזסא

 ןומהש תורמל ".הנשיה הרדסה תא ףידעמ
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 ו ב 5 --
 וש 3 וו 5

 550108: אא טז

 % ,לע יתוא וגרהי םישנא

 וטש : ה קיה הנשיה הרדסהש

 ריר פיס ,םיעורג הקפה יכרע

 0 יל , <"

 בש

 הל וי
 םיארונ"
 יזוחא ,ם%
 הדרי תרד

 " שולש רחאל
8 

 ץורעש אוה ,הרדסב"+
 תא ףוטשל ךישמה 66

 תונרקהב הנש 20 ךשמב עב פו לש חומה

 לע ורזח םה ;הרדסה לש תונשנו תורזוח

 ורזח בושו הרדסה לע ורזח בושו הרדסה

 הכפה תי'ציקה הרדסהש דע הרדסה לע

 ."תיעזג"ל

 "םישנא וללגבש 8
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 ךאפ אפאד ספאפתגדוסא

 לע עיפוה (677א60 רוציק) 51 דא מא

 .(םידקת רסח) תונוע עבש ךשמב םיכסמה

 םיאטירסת ,םילועמ הקפה יכרע הל שי

 הלאמ רתוי הברה תורישע תויומדו םיבוט

 בר קפס .א66-17014-ה ןופיס לע ויהש

 ל תוקד שמח דרוש היה ןשיה תווצה םא

 :81:7א6 תרדס יקרפמ דחא
 .היינשה הדגאה
 .אוה ש6מאא אסקתסתאתפתתמצ

 .חישמ
 0 5 אש.יל וחלסת ?המ

 תא קיפהו רצי תספעפתאתפתתצץ

 לעופב קיפמה היהו ירוקמה 5ד ב דמא

 .81:1א0 לש תונושארה תונועה יתש לש

 לע חקל אוז6 גז, קח תא רשאכ קר

 ,תישילשה הנועה תקפה תא ומצע

 :ךכבו .תניוצמ תויהל הכפה דא6

 רוזחיש היה ןכ ינפל היהש המש ריהבה

 יומיב םע תירוקמה הרדסה לש ןבצעמ

 דע ,תמדוקה הרדסל תוכלשה ףדועו עורג

 לש ינימב ועיפוה םישנ וליפאש ךכ ידכ

 .תורזומ םיילענבו 60-ה תונש

 ,ידגאה רבעה םע ונמייס .הז םע קיפסמ

 .האלה םירבוע
 קחשמה לש םשה תזאהז. שאזדצ

 הקתפרה-הלועפ קחשמ אוה

 םיקחשמ ריכזמה ןונגסב יביטקארטניא

 5748 דאפא: 2578  ומכ

 ןטכספאפאז וא גאאזצתתפהחצ

 6כ-א0סא-ה יקחשמב ומכ .56

 םינקחשה ,5188 ךדחמא לש םימדוקה

 ק47816%) הרדסה לש םיישארה

 ןכו 51תד8 א/גתזאה ,5דמ/ החד
 7 ' לע .קחשמה תריציל ו רסיוג ה

 תויומדה תא בבדל ידכ (םינמש םיק'צ

 .קחשמבש
 הרדסהמ תוניצס ללב קחשמה

 קשממב שמתשמו ,801 לש היגולונכטב

 ךל תתל ידכב "ץחלו עבצה" לש ינקת

 תיללחה לע האלמ הטילש

 תווצה ,םאדםאקאןפמ + -

 .הילע תולטומה תומישמהו

 םאדמאקק]8ם-ה קחשמה תחיתפב

 םייניבה חטש לש לובגה ךרואל תרייסמ

 תוליעפ וליג ו תודמע .ינאלומורה

 ,עתפל .הז רוזאב תויללח לש תרבגומ

 תסנכנ םינאידירג לש שושיג תיללח

 הקזנ איה .היצרדפה לש ללחה םוחתל

 איהו וסרהנ הלש הרירגה יעונמ ,תושק

 .םאד מא קא[65-ל העדוה ריבעהל הסנמ

 תא הדירומ תינאידירג המחלמ תיללח

 תא תדכול ,הלש "הארנ יתלב"ה תפטעמ

 = \.הלש הרירגה ןרק ידי לע שושיגה תיללח
 [ 3  לבוחה בר .הנטב ךותב התוא המילעמו

 !הנוילע תוננוכ לע זירכמ 6

 יעטק תועצמַאב ךל תשגומ תוליעפה

 תא  אילפהל םירזחשמה םידחוימ םיטרס

 | ו יה "ד

 חם |[ וש
 | אואוו 1 / 0 | ו ו

 | 0[ וווווווזנמ >> | או
 \ אזו 1 יי <

 . תויללחה .הרדסהמ חתמהו הריוואה -

 " תדובע ,תינדפק ת תויעוצקמב תורזחושמ

 תיטמרד םינפ תפעזה) תחלצומ המלצמה

 ,תונוש .ווצָש תווצ ירבח ןבומכו (לשמל ,טז8₪\6 לש
 | 1 עכומ =. ומכ קוידב (םיזז םגו) םיארנה תיללחה

 .דזנאפמאמ[אס-ב תובובה
 קלחה אב תממהמה החיתפה ירחא

 םיבכוכ) הרדסהמ החיתפה לש רכומה

 ןבומכו םירואטמ ,םיבבותסמ

 "פק דומ תזאגז  תתסאדזמה ...י

 תקפסהש ינפלו תעמשנ עקרה תמיענ

 ךלו וכ בש ית ול

 םזממ םתהדאתח"
 עדמ ירופיס בתוכ
 ם שיח רנו ידךכ-ד-ב
 ךותב התא ,"דחוימב
 .קחשמה

 לש הרוצב דבוע תזאבת  שאזדצ

 המכל קלוחמה קחשמ ,רמולכ .םילודומ
 ינפ לא הדירי ,ברקה ,רשגה) םירוזא

 קשממ לעב אוה רוזא לכשכ (םיבכוכה

 םיליבומ רשא םילודומ-תתו ולשמ

 ,לשמל .םילודומ-תת-תתלו םירוזא-תתל

 עטק ירחא) ךמצע תא אצומ התא רשגה לע

 קז0 ₪0 לבוחה בה רותב ,(םיהדמ החיתפ

 ליעפהל וא ,תווצ שיא לכ םע רבדל לוכיש

 ךל רשפאי רשקה .רשגה לע רישכמ לכ

 . םע רבדל וא הביבסב תיללחל תונפל

 "תגטקט הנכות .יצה לש ןוילעה דוקיפה
 תוכרעמו םינגמה לע הטילש ךל תנתונ

 השיג ךל תנתונ בשחמ תנכות .קשנה

 תותלדהשכ ,תיללחה לש םינותנה רגאמל

 םלואל ךתוא תוליבומ רשגה ידצ ינשמ

 רדחל ,(םיחרוא . שקשקל) םינוידה
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 צקמ דחא ל .לש םייפואו תובוגתה

 - ו "תונמאנב םיאב רשגה
 יציל ילופצכ ו סת ,תועצה שקבתו הדימב
 לע האַצ וצד ןתייו "םלוכ תא גורהלי
 ממ 0% ו שמח ךשמב דובכ

 לל] וי רתפ ןתיי סגד א

 עיצי([[מז מז !"םיילאיצרניא םימלובי
 ְי "₪ ."שמח"המרב הקידב"

 הת לא לבא כ חו עכ ךכ לכ הי

1 

 התא) תומיוסמ תויעבב 1

 יטלוק תא ןקתל םמט"

 478 תא סייגת אלו ה לפה

 .(להובמ שלופ םע רבדל

 :ישוק לש תוגרד שולש שי קחשמל

 ,\ כ[ 1.,-ו 1 זמטדופא אד ,אפז6א

 המרב .תויומדה תובוגת תא תוביתכמ רשא

 '- תווצ . 1

 ו
 1% ב-1 ||[

0% \ 

| 



 ₪  רתויב | הלקה
 ה וו רש ב ו | 3 (11(|<.121-

 רה צו | שמשו

 לכ תא ומצע לע חקיי
 תועצה ףולשי ,תוגאדה
 ןפואב ביכרי ,ןתומהמ
 תוצובקה תא יטמוטוא

 .תיללחה יבאשמ תא להניו בכוכל תודרויה

 ךרטצתו 1.1תטדמא אד לש בצמל סנכית

 םינותנ 241-מ איצוהל - ךמצעב םוזיל

 הצובקה תא ביכרהל ,קוקז התא םהל

 הדש תא ךמצעב ליעפהלו בכוכל דרתש

 קיפסמ התא םא .תיללח לש הרירגה

 המרה תא תולעל לוכי התא ךפמא

 .ךמצעב לכה לע טילחהלו \ ואז 41 .-ל

 ילעב ויה םימדוקה םיקחשמה דועב

 םיריוצמ םיטרסב ומכ תילסקיפ הקיפרג

 קזא 1. אזדצ -ל ,"םיבשחוממ" םיעקרו

 .ההובג היצולוזרב םימלוצמ םיטיירפס שי

 םידומצ ויה םימדוקה םיקחשמהש ןמזב

 הסנמ שדחה קחשמה ,תונשי תורדסל

 לש הנבממ - 51:80 לש םוקיל גרבתהל

 רוביד ילובלבו בשחמ לע הטילש תוחול

 םיעזגו תויללח לש הנבמ ךרד ,םייגולונכט

 :ךכרדב שגופ התאש םישלופ לש

 םה - םייסדרק ,םינאלומור ,םינוגנילק

 ןו ₪ וו

| 
| 

 0 .=> | תווצה ,(םאפטַזא) |
 תונקיידב ךסמל םירבעומ 2474 לש

 וליפא .םילועמ תולוקה םג .תילמיסקמ

 יחטמ ילילצ ומכ םינטק םיילוק םיטקפא

 ומכ קוידב םירזחושמ ,הרירג ינרקו רזייל

 .הרדסב
 והשמ ודמל םירצויהש קפס ןיא

 87848 ךאפא לש םימדוקה םיקחשמהמ

 הלועפה יקחשממ םתארשה תא ובאשו

 ,םימוד קחשמ יקשממ תיאר .םיליבומה

 רבכע ירותפכ לע תוציחלו תודיח בוציע

 םיינרופיצ תססכו םייניש תקרח .רבעב

 םירתאה ןיב הבבותסה ךלש תומדהש ןמזב

 ילואש "המח" הדוקנ תולגל הווקתב

 תתמ ,קחשמה תא רומשל תחכש .תספספ

 יאדווב .קחשמ לש םייתעש תדביא ךכו

 ,םינטק םיזמר םושירב םימלש םימי תיליב

 םיקתפ לע םינוש םירובידו ןפוצ תולמ

םאה לבא ;הדחב
פמיס ךל התיה 

 "%פבהו היט

 ?קחשמב תויומד יפלכ תידיימו הרורב

 אצמנ תמאב התאש תשגרה םעפ יא םאה

 לע טלוש ,הרדסה לש תודוזיפאה תחאב

 ?םינאלומור דגנ ךידי ומב םחלנו טירסתה

 טרס" תינודזה הלמה תא תעמש םאה

 ךירצ הז המ תבשחו "יביטקארטניא

 .הזכ קוידב קחשמ והז ?תויהל

 הידמיטלומה תנכות
= 7 - 

 | תילגנא דומילל סלועב הבוטה
 .ו

 .תילגנא דומילל סלועב תקתרמה הידמיטלומה תנכות א

 01181+ -ב .בשחמ תועצמאב רובידו הביתכ ,האירק דומילל תעשעשמו החונ ,הריהמ ךרד

 .(מאמ אלל תילגנאב הטילש תוקינעמה ,רוטילקת לכב דומיל תועש 100-מ רתוו

 תכרעהל הדיחיה י"ע הרשוא איהו קלח לכב 4 םירוטילקת ינש ,םיקלח השולש הליכמ 0

 ,001131+ חותיפב םיברועמ ויה תילגנא תארוהל םיחמומה יבוט .ךוניחה דרשמ לש תודמול

 םיקחשמהש ףיסוהל בושח .ןאכ םלוכ
 ושיח ו / | - |

 % .ידגא קחשמ וניה תזא 1. זאזדצ

 וא תילגנא דומלל םיפאושה סירגובמל םגו ביי דעו 'ד התיכמ םידליל המיאתמ איהו ' לש השק , ןיער : ה תורמל | .- 1[ "ליאו ,םיידוזיפא ויה םימדו קה

 / - / ה ו רי || ;[ ה | | -
 / ו *>ו ו /

 | '3ּ המכ םג שי הזה קחשמל 518 דאמא < --- ו || לכל תכלל יאשר התא תא שאזדיצ-ב
 .הפשב סתטילש תא רפשל | : -ר | 5 - - 77 7-0 דמוע היצרדפה ללח - הצרתש יתמ םוקמ

 יטיא אוה 0-801-ל השיגה ןמז .תויעב

 ןאכ רסח .קחשמה תא בכעמ ללכ ךרדבו

 לכ תווצהו תורדסב היהש רומוההמ תצק <
 .ךתושרל

1 

 - - תיזכרמ המיזמ תמייק קחשמב

שפגהו ואדיו יעטק תבלשמה תיביטקארטניא הנכות
 ,תוטלקה ,הקיסומ ,ה

 לש תישימחה הליגמה תא גי שהל
 .םיטסקטו סיליגרת יפלא ,הדיח יבתכ ,םיקחשמ

 ---- תא םינפמ דימתמ ןפואבשכ - םינאידירג
 ןיא יםירּבש

\ 5 

 | - םירחאה לע ןגוה יתלב ןורתי ךתחפשמל הנקתש הנכותה 0 תוחישל ו. וו תונושמו תונטק תומישמל בלה תמושת

 תואמ ,תומישמ תורשע ןאכ שי .ףסה לע
 !בורק רבחל ךופהת הרזה הפשה הזה ץיקה ףוסב לש ישוק תמרב .םיסיסכתה לבל לגרתהל

 ס -- ש

 \ ג שמ ו 7 -

2 | % 
 ** רצויה תיבמ

 טפוסוידא לש

 ! רושיאבו ₪
2 

| 
 = [ ישובו לכ])

 -1 : - א 5 ה

 6 : . ו עו ְי
 % 4 ו - % < ל פיש יי | - רש + = 6

 כ אז \ 1 0. 1 31-ש הצור התאש
 יו-,ו*' קו 5% 9 צו 1% / מ | 1 | \ 3 : לב 1 | .

 ו יי ב... | | |
 | כ < - ל ב ו | | . : |: : מ | :

 . ו < ₪ .[ תא 288א טושפ התאש וא ,ךתוא ץמאי
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 ,וזה האלפנה הרדסה לש תויכשמהה
 ה 8 1

 לש תורידא תויומכ ,רוקחל םיבכוכ

 ןומהו תודיח ןומה ,רזפל היצמרופניא

 .ןכותל לופיל תודוכלמ
 םיתתפמ .ןונגס עפוש קחשמה

 ידכב ץמאמו ןמז ןומה ועיקשה םיבצעמו

 .817%א₪ הרדסהמ טרפו טרפ לכ רזחשל

 .ללכהמ תאצוי הרוצב ושענ םייניבה יטרס

 תומלועה יעקרו תאדפפתפַז85-ה

 .הריוואב םיאלמו בטיה םיריוצמ םיקוחרה

 האגה הכילהה - הלועמ היצמינאה

 ןושארה סוקמב התכז

 הידמיטלומה תנכו
 הנכותה 1995 -

 ת תורחתב

| 
 . לרישכמ לש עדיה תמרב ,ה'גנינ לש המרב | ₪ ₪ 8

 -/םר עדי ךממ םישרוד אימת קת155-ה

 < 8, .ןורחאה עדימה רוריפ דע םיתעל
 11[ ב
 ןש 1
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 תומולחב ךירחא ףדור הת תפנה
 קש ןמושמה רדרוקירטה םע ךלש

 רו
\ 

 דד

 1 "8 ,ךל הכחמ יזאגז. טאודצ םייטובורה םידעצהו /0 8 לש החוטבהו

 םינועיה ןרוא2>'צ
 . 431 ן יש

 \ ינו -/ 5
 כ ו

 סיבשחמ םלת :דוהי ₪

 סיבשחמ .ס.5.מ :הירבט ₪

 םיבשחמ קוקיפ :ןורשה-דוה ₪

 םיבשחמ ןתיא ,הירפמיא :הירה) ₪

 סיבשחמ לילג ,יוט רפיה :הנומש תירק

 םייג יטלומ ,רטנס הידמ ,קירפ ,הקימניד ףונויד ,סוריו ,גאב :ביבא-לת 8 03-5794711 :לט קרב -ינב 13 תרנכ ,מ"עב םסטסיסיטלומ גאב :ידעלב קוויש

 ןורשה ןוינק ,גאב :הינתנ 6 טרא טיב .קוויש םר ,הקימניד ,ןליא-רב ןונויד ,סוריו ,יוט רפיה ךגזתמו 6 באז לוק ,הקימניד ,גאב :םילשורי

\ 

 '  רקחמ :הרדח ₪6 סיבשחמ סוריס ,הידמ יד יס ימע דוה ,קירפ :הילצרה ₪ תיאקירמאה הרבחה ,מ"עב סוק הידמ ,יוט רפיה ,דיתע :הפיח 6 גאב :םי-תב

| | 

2-5 
 סייג יטלומ ,ץרה הגמ ,ץיברק ,טרא טיב .זורמ יפוס סיחא :ןויצל-ןושאר 6 קווש איג ,דליה תנופ .יקצמיטס ,יוט רפיה :הווקתדחתפ ₪ דל ,הקימניד :אבס רפכ

 םיבשחמ יס יסרא :הלופע 6 לסיפמא ,דנלורקמ ונויד :עבש"ראב 6 ףיכו םיבשחמ ,תובוחר ןייל ,םיבשתמ שודיח ,סוריו ,יוט רפיה :תובוחר ₪ גאב :הנויצ סנ



 ןייטשרבליז דיוד :תאמ

 אוביש יל רמאו שאייתה יבוק ףוסב

 ךרדבכ .תובתכה תא ףוסאל ידכב יילא
 ו

 .(6 0 אאא ה וסע

 יתרכזנ .יתרווחה ,תאז יתעמששכ

 םדוק םוי יבוק םע יל התייהש החישב

 בייח אוהש תובהלתהב יל רפיס אוה הב
 ו

 יתבשייתה ,בשחמה ןמ םק יחא .ולש

 ",לוכאל ואוב !לייא !דיוד" ...ו ומוקמב

7 
 תעסונ ךלש אמא !דיוד" .הרזח יתקעצ
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 הלש הנורחאה 'םייוהצב-תבש'ה

 אבא היה הז "!בורקה שדוחב ונתיא
 ג

 ג

 ,םלועב םכחו ןקז יכה רוציה

 אוה .ברק ופוסש האור ,6 7 \זא סמ

 ףסונ דחא רבד תושעל הצור אוהש טילחמ

 1 ו

 ובצמש ןוויכמ .המצעבו הדובכב םוקיה

 ,האפקה אתב ומצע םש אוה ,עוער רבכ

 ו

 60. אפמא ,התאשכ ,ןדחפו

 רחש לא ןמזב העיסהל רומא ,טזססמ

 םישוע ךיא .לודגה ץפמה ,אוה אלה ,םימיה

 איה ,ןמזב רוזחל הדיחיה ךרדה ?תאז

 השק הלאכו .םירוחש םירוח ךרד רובעל

 .אוצמל
 הקתפרהל חיטבמ עקר .רופיסה והז זא

 ,לכ םדוק ?וזכ אל איה המל זא .תחלצומ

 ךיאו הארנ קחשמה ךיא הלאשה תלאשנ
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 ,הליגר ש0/ תקיפרג .הזמ הטמל ףא

 תינייפוא 500% ₪1.4811:א תקיסומו "

 .דחוימב תירוקמ אלו

 התא ,(יאזא אסמא ₪000-ב

[796 

 לש ןימי עבצא תא ליעפמ קר השעמל

 קחשמ התא התוא תומדה

 םלועל התא .(6סאוא/ אסמא ₪1.00₪)

 םידחוימ םירוצי שי) הניפסהמ אצוי אל

 ,(,ךליבשב תאז םישועש םיניפלוד ייומד

 הייפצב תומכתסמ ךיתויורשפאו

 ןטפק םע וא בשחמה םע החיש ,היזיוולטב

 ,תנגע וב בכוכה לעש םירוציה םעו בוב

 .(רבכמ יתרכזהש ןיפלוד יומד ךוותמ ךרד)

 תוישממ הלועפ תויורשפא םוש ןיא

 .םיגולאיד יפ לע עצבתמ לכה ,קחשמב

 ךל רוכמיש חיטבמש ,רוצי םע רבדמ התא

 עסונ התא ,ףסכ םוכס תרומת תוללוס

 תרומת ףסכ ךל םיחיטבמ וב רחא בכוכל

 קר ,תוחיש ידי לע השענ לכה ...'וכו םחל

 ה

 לכ לומ (הריחבל םיטפשמ) תויורשפא

 .רוצי
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 תוינופלט תוחיש לבקל תורשפא שי

 תועדוה וא תומוסרפ בורל ,םעפ ידמ
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 תורשפא הנשי ,תוחישמ היצמרופניא

 בשחמהמ שקבת הב ,ליעפהל לכותש

 .וישכע דע הרקש המ לכ תא ךל ריכזהל
 ה

 תא ללוגל ליחתמ אוה ,םדקתמ

 רבדהו ,הלחתהה תדוקנמ םכיתוישעמ

 .םיבצע טרומ
 תודוהל ילע ,ןגוה תויהל ידכב

 ןורתי שי סאגה אסמא ₪1.000-לש

 אלמ אוה ולש רופיסה .תאז לכב דחא

 ןכות תאלמ הלילע .ינטרפו קיחצמ ,רישעו

 ססובמ ולוכ יתרכזהש יפכ ןכש ,תירוקמו

 לש והשלכ גוסב תשכרנה היצמרופניא לע

 ,בשחמה םע החיש ,ןופלט תחיש) גולאיד

 .('וכו

ָ 

 ו[ ו"

 ןייטשרבליז דיוד :תאמ

 בונגל ילבמ ,םייק רצומ םיקחמ ךיא

 ךופהל םכנוצרב - םירצויה תויוכז תא

 קחשממ ינדיתע םיטובור קחשמ

 .בשחמ קחשמל םידיקפת קחשמ/חול

 -847ד88ַ וארק ירוקמה קחשמל

 ארקנ שדחה קחשמל תא

 ללכ אוהה קחשמה .א ₪ \ז ,יאאיזז
 כ

 טובור לכ .םיגהונ םישנא םהב ,בכר

 לכה ,שדחה קחשמב ,א[(יזז ארקנ

 ארקנ טובורלש קר ,רבד ותוא היהי

 ו

 רשפאש םיערה םירבדה לכ םצעב הלא

 - םא7₪81865 לע דיגהל

 תא דצב עגרל בוזענ םא .א[םדי\] דיק(

 ,ותוא ןחבנו ,ירוקמ אל אוהש הדבועה

 .יבויח רצומ הארנ
 ילעב קנע יטובור ונבנ דיתעב םש יא

 לע ונגיו ומחלייש ,םהלשמ היצנגילטניא

 עדמ רופיס לכב ומכ .תונושה תונידמה

5 

 .םדאה ינבב םחליהל וליחתהו ,םהירצוי

 ו

 תא םדאה ינב וריסה ,חותיפב ויה קרש

 סייט את ומשו ,תימצעה הבישחה ןונגנמ

 טובור ךותב םיאצמנ ונא ירה ,גהנ את וא)

 ו ו ךלוהש
 ו

 ןאכ .םיעשרהו םיבשחוממה םיטובורב

 האבה תוברקה תכרעמ ,קחשמה ליחתמ

 ,ץראה רודכ לע םייחה לרוג תא עבקת

 לש ץירעה שוביכה תחת רוצמב ןותנה

 :קחשמה םש ןאכמ) םיבשחוממה םיטובורה

 - תילגנאב ,ץראה רודכ לע רוצמ

 ד

 ,ןוויכ לכל תכלל לוכי טובורה ,וניבת

 ןוויכל תונפל לוכי ןוילעה ופוג גלפ ךא

 .(הדיצה לכתסהלו המידק תכלל לוכי) רחא

 ,םיחתות ןויליזב שומח טובורה ךכל ףסונב

 ש
 דו יו =הוה

 היה ילוא םיבשחמל .'וכו םיראדאר ,םיליט

 ?םיגהנ) םיסייטה לבא ,הז תא ליעפהל לק

 םינמואמ תויהל םיבייח ,1₪86 לכ לש

 .םהמ דחא התא .בטיה

 :תורוצ המכב קחשל ןתינ קחשמה תא

 תכשמתמ הלילע - 6אז=\ז6א

 התא .לבקמ התאש תומישממ תעפשומה

 הנוק ףאו טא טא ךלש טובורה תא רפשמ

 .רתוי םיללכושמ םירחא

 "ןשקא" - זאפדגאז אסא

 אצמנ דיימ התא ,רופיס םוש ילב !ידיימ

 :הנהת .םיביוא ןומה ךלומשכ טובורה ךותב
1 

- 0 

 תא רוחבל לוכי ,דימתהל חוכ ול ןיאש
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 .ךידידי
 לש ומכ איה קחשמה לש הקיפרגה

 ,םיטושפ םינוגילופ .עצוממ הסיט המדמ

 םיטובור ,עקר - תורוצה לכ תא םיביכרמש

 .ארונ אל .דחאכ םיממוד םימצעו

 םיטקפאה לבא ,הער אל הקיסומה

 םע רבדל םג ןתינ .םיבוט םיילוקה

 םה .תושעל המ םהל תורוהלו ,ךיתימע |

 .אלמ רובידב םינוע

 ירחא םג) ןמז ןומה חקול ,קחשמב

 םיחילצמש דע ,(טובורב טולשל תדמלש

 התאש םעפ לכב .המיחל תוקיטקט חתפל

 ףדור וא ולומ דמוע התא ,טובורב שגופ

 ,תרבוחב םיזמרה .רכיה אלל הרויו וירחא

 תוקתשמ םיילגרל תוירי..." לע םירבדמה

 לכות ןכש ,שארל תוירי לע תופידעו טובור

 שמתשהלו טובורה יקלח תא תחקל

 ימ .םיירשפא יתלב םיארנ "...היגולונכטב

 !שארה הפיאו םיילגרה הפיא בל םש ללכב

 .תוריל רקיעה ,דורשל רקיעה

 ןוויכמ ,קיטסיו'ג אלל דואמ השק ,בגא

 דחא ,םיינשב וליפא ךמות קחשמהש

 וסרוטה תעונתל ינשהו ,םיילגרה תעונתל

 תדלקמהמ םהינש תא עינהלש ךכ ,שארהו

 םיעצקמתמש ירחא ,ןפוא לכב .טויס הז

 רשפא ,₪1071-51101% םישיגרמו ,קחשמב

 יי

 ,השק קחשמה .תונלבס ךירצ ןכלו

 רשאמ רתוי הברה תבכרומ וב הטילשהו

 ירחא קר .והשלכ הסיט המדמב

 תונהיל ליחתהל רשפא ,ןומה םינמאתמש

 קחשמה לש ןנכתמה תווצה .קחשמהמ

 ךותמ ,קחשמ תולק לע םזילאיר ףידעה

 לש םיקירפה תא בזכאי אל אוהש הבשחמ

 היהיש םיטובור קחשמב ,הז גוסמ םיקחשמ

 .לשמל 200א1 ומכ לק

 הטמז ןפ םמזחמ זמ ה\שוזד.

 זם ₪(! םגזז הומו וה זז
( 
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 ןייטשרבליז דיוד :תאמ

 עדוי אלש 26 ול שיש םדא ןיא
 קויד רתיל וא !00%[ הז המ

 ילאטורבה קחשמה .ק00)א1 ו1
 ומכ םויה םסרופמ ,םלועה תא שבכש

 קחשמה תנוכממ ידגאה 6 -אז\א
 ,1םד₪15 ומכ ףא ילואו ,ג ד \א]

 רצי קוידב ימ םיעדוי אל םויה דעש
 ןמז הלחא אוה לודגה שפוחה .ותוא
 ,ל"וחל לויטה ןיב .ןשקא יקחשמל
 רוקיב ןיב ,תימוקמה הכירבל הציפקל

 ,שדחה עונלוק טרסל ,ץוביקב םידודה
 לע םימיה תא ףורשל ליחתהל חוכ ןיא
 תוירי תצק ונל אב ,םיכורא םיטסווק

 .ילמשח-רושמ הזיאו ,הלועפו

 לע חקל זיוו ,תאזל םאתהבו ךכל יא

 ואציש םיברה םיקחשמה תא רוקסל ומצע

 יוקיח םה םא בושח אלו ,ס0א[ תובקעב

 םימוד םתס הרקמב וא ,ונממ ועפשוה ,ולש

 ירסחו הובגה ןילנרדאה ירחוש ןעמל לכהו

 תוירזכאל תתל ןמזה עיגה .םכבש םימחרה

 אלו ךסמה לומש ףידעו ,ץבצבל םכלש

 ,(!!יכוניח םג הז ,בל ומיש) רחא םוקמב
 רוקסנש םיקחשמהמ דחא לכ .וישכע

 ימ :תואבה תוירוגטקה םע דדומתי ,ןאכ

 תלילע לע תצק רבסוי ןאכ - ?ימ דגנ

 .'וכו הלועפה ךרד ,קחשמה
 ?אל ,רורב - היצמינא/הקיפרג
 .ל"נכ - לוק/הקיסומ
 ,ס0₪/ ןונגסב םיקחשמב - קשנ/ילכ

 םיאכז םהו הבורמ תובישח שי קשנ ילכל

 ...םהלשמ הירוגטקל
 םוגרת ןיא וז גנלס תלמל -

 קימיג ,שודיחל איה ןאכ הנווכהו ,תירבעב

 לע קחשמל שיש רחא ןורתי לכ וא

 .פססאו
 .דחא טפשמב קחשמה - ץחמ תרוש
 !ךרדל המידק ,ייקוא

 =%- )כ

 ודו
 לכש ,ריעצ ףשכמ התא ?יִמ דגנ ימ
 םימיוסמ םיצפח ידי לע םישענ ךיפושיכ
 ,תומוסק תופפכ ,םיטיברש ,תוטמ)
 טניריבלב ךלהתמ ךניה .('וכו םינושלק
 .םינושמו םינוש ןטש יריצי לסחמו קנע

 ילוא כ00%1-ב ומכ היצמינא/הקיפרג
 םינווגמ םיכובמה .בוט רתוי הפיס
 בושיחהו היצמינאה ,םיירוקמ םירוציהו
 רושקה לכב (תאטחה וא תעגפ םאה)
 .םיבוט רתוי םיפפועמ/םיפחרמ םירוציל
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 םאםדז6 ,כ00א] ומכ הקיסומ/לוק
 ,םיבצע תערוק חתמ תקיסומב אלמ
 קר ."ןשקא"ה יעטקל דבכ קור תקיסומו
 ןגנתמ דבכ קור םימעפלש לבח
 דועב ,םיכוראו םיכושח תונורדסמב
 ...ברק עצמאב תנגנתמ חתמ תקיסומ

 םה קשנה ילכ לכ ,יתנייצש יפכ קשנ ילכ
 ליטהל ךל םירשפאמה םסק ילכ םצעב
 תוריל לוכי דחא הטמ .םינוש םיפושיכ
 ,ךומנ ולש תויריה בצק ךא ,ינלטק למשח
 ירודכ ליטהל הלוכי תרחא הפפכ דועב
 תא .קזנ טעמ ודירויש ,תוריהמב הצמוח
 תודוקנב ןאכ ורימה ,תשומחתה ןיינע
 .ער אל ןורתפ הז ךא ,יופצ .םסק

 םימיאתמ ןאכ וללכייש םיצפחה

 ומכ טעמכ זאצםא7דסאצ תכרעמל

 טילחמו ,םתוא ףסוא התא .00₪571-ב
 תטישב ומכ אל) םהב שמתשהל יתמו ןכיה

 ..פססא!-בש "תשמתשה = תחקל"ה

 .פא תא שגופ 00%! ץחמ תרוש

 יי
 ,תדחוימ הדיחיב לייח התא ?ימ דגנ ימ

 .םירז םירוציב סלכואמה ןיינבל תסנכנו
 ןימהו) ןיינבה תא ררחשלו ,םלסחל ךילע
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 סלדיא דוד :תאמ

 "ןמד םיקחשמהמ דחא דוע ,ןכ

 ינפל עגר ,דחא עגר קר ,עגר .ק000א]

 ילוא ,אבה דומעל תוזירזב רבוע התאש

 ורצי הזה קחשמה תאש תעדל הצרת

 א עא 501 \חמ תרכח ישנא
 הזיאמ .11/א/11(- תא ורציש הלא |
 אשונהו תויומדה לע לכתסת אלש ןוויכ 5

 םיבשוח םישנא המכ) 11: ₪116 לש

 ירחא .ןימי דיב תורילו לאמש דיב שומיש = ?וכ' אל חתא רו וש
 = יידע ינא לבא ,ןיינעל יתלגרתה לכה  חנוכמב רושקש המ לכ םע חכוותהל

 הלעמל טיבהל תלוכיה .קחשמה לש םיבשוח יאדווב ךכו תוטש יהוזש בשוח

 תחתופ ,םוקמל םוקממ ףועלו הטמלו

 חסונ יתייווח קחשמב ירמגל שדח ןוויכ

 תג תאפסעד ישנא .תססא[

 הנוכמ חתוא תא וסינכה וא אמ
 ואוב זא ,6צ 608 :0/0א88 קחשמל |

 םנשי ,קחשמה לש הנופמל טרפ

 המ .םיקחשמה ינש ןיב םיפסונ םילדבה

 ...דואמ הנוש רופיסה תלילעש אוה רורבש

 רודכ תא םיפקות ללחהמ םישלופ

 תרוסמל םאתהב .(!העתפה ,העתפה) !ץראה

 תוירי יקחשמ לש םימיה תקיתע

 םייקתמ 601,0%א85% קחשמה ,םיינדיתע

 ידי לע ףקתומ ץראה רודכ .דיתעב קוחר

 ץטםאאם116 01.0%א88 - םיגרוביק

 הייסולכואהו ,(רוביח - 6צ61.0אמ9)

 קוידב אל ץראה ישנא לש תפקתומה

 לבא .הלא םיעוריא חכונ הרדגמ תאצוי

 הביבסב אצמנ התאש לזמ הזיא ,לזמ הזיא

 = | תויומכ תרזעב םוקיה תא ליצהל ידכ
 .םכחותמ קשנ לש תומוצע

 < לומ יתבשי .יפייכ עמשנ הזש ודות

 |  ?םנמאה ,ימצע תא יתלאשו הארמה
 [ | קלחו ןכ ונממ קלחש איה תנגוהה הבושתה
 . לש ילילשה קלחב ליחתא .אל ונממ

 = םויסל יוכיס ריאשיש המ ,הבושתה

 דרפיהל חילצנ ילוא וירחא ,ימיטפוא
 .הפי הז תא רומגלו םידידיכ

 לש רתויב הלודגה היעבה

 = קחשמה תא קחשל רתויב הבוטה ךרדה
 איה (תנבצעמ תוחפ יכה ,תוחפל)
 .ינמיה הדיצב תורפסה תדלקמב שמתשהל
 יבג לע תומדה תא זיזהל ידכ ,תדלקמה לש

 ןמזב תנווכה תא זיזהל ידכ רבכעבו ךסמה
 ךורא ןומיא ךילהתב רבודמ .תוברקה

 ךות תומדה תא זיזהל יאדכ .לכסתמו

 | יס0א1-ב קחשל וקיפסהש הלא

 ינומכ קפואמ שיא וליפאש םירבד ןומה
6% 8% 

 הטילשה קשממ תורמל ,תאז לכב :

 (צ?10%58 קחשמב יתאצמ ,ןבצעמה =

 לש 00-80א[-ה תסרגב .םהמ בהלתה |

 הקיסומ ,תממהמ החיתפ שי קחשמה

 (6כ לש תוכיאב) עקרה תוניגנמו המיהדמ 8

 הריכזמ) הבוט הקיפרגה .תולועמ טושפ = .ולש הטילשה קשממ איה צץ

 יבגל המ ךא ,(8צ5ד78% 510068 תא

 001 יומד קחשמ והז ,ןכבו ?תויקחשמה

 אלש ,רתוי תוכבוסמ תודיח תועיפומ ובש

 קחשמ לש המרל עיגהל קחשמל תומרוג

 םיקחשמה לכש יל הארנ .ידגאה לטקה

 םיארנו ,תצקמב םילבגומ 001 ייומד

 ,הביסה התואמ ירוקמה קחשמהמ םיתוחפ

 == ןכ .תויקחשמל ללכ הרושק הניא הביסהו

 = תא רל ןיא טושפ"ל םירזוח בוש ונחנא
% 

1 
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 = = םיבוט רתוי 00%[ 2-ו 200% 1-ש | =
 .  חרכומ התא םא ,תאז לכבו .םייוקיחה לכמ
 = .סצ0.0א88 ,כ00א1 יומד קחשמ קחשל

 .הבוט תורשפא אוה
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 דוד סלדיא

 רשפא יא

 םיתנכתמ םישאהל

 .ץיוושהל םנוצר לע

 לוכי אוהו םייק רבכ אדיזזזה]

 קזח תוחפ בשחמ לכש םירבד עצבל

 לע .הלהבו דחפב םהמ חרוב היה ונממ

 יחתפמש לבח קר .חוכיו ןיא ךכ

 םיחיטבמ םה רשאכ םיפלבמ םיקחשמ

 486/33 בשחמ לע ץורל לכוי קחשמש

 תרבחש יפכ ,ןורכיז לש 8[\4 לעב

 הקחשמ רובע החיטבמ (:א\וז זא

 .פ11ת 57854%[ 5000 שדחה

 ןכומ התא םא קר לבא ,לעופ הז ןבומכ

 תלעופה תידממ-תלת הקיפרג לובסל

 תוחפ הקיפרגב רחוב וא םיעטקב

 .תונומתב רשאמ המישרמ

 לש 8/8% םע 4860%2 בשחמ לע

 תא הארי 5110578541 5000 ,ןורכיז

 קחשמ והז ,רוציקב .ותלוכי אולמ

 תוחבשה םע ,טושפ ינדיתע ברק-ץורימ

 םינוש םיצורימ ילולסמ 10 :תומישרמ

 םיגוס 10 ,הלועמ תוידממ-תלתב םיגצומ

 .תויורשפא ןומהו הסיט יבחרמ לש

 לומ דמוע התא החיתפה ןוטרס ירחא

 השישמ ץוח .תוריחב שמח לש טירפת

 . ,םינקחש לש םיאיש תלבטו הרימש יבצמ

 ,דיחיל קחשמ ןיב רוחבל תורשפא שי

 < ..תויורשפא לש ךסמו םינקחש ינשל קחשמ

 םיאתהל ךל רשפאמ תויורשפאה ךסמ

 לש תומר עברא :קחשמה תא ךמצעל

 םילדג ינש ,םילילצ יגוס השולש ,הקיפרג

 ךל שי .םיננע לש הגצה ,ןבומכו ןולחה לש

 קיטסיו'ג וא רבכע ,תדלקמ ןיב הרירב

 רחוב התא) קחשמב הטילש יעצמאכ

 רוחבל לוכי התא ,ןכ ומכ .(ךל םיאתמב

 םיטקפאה ,רובידה ,הקיסומה לש המרב

 האלעהה ,תועיגפה לש קספמה ,םידחוימה

 חטשה תפמ ,תויוריהמה לש תיטמוטואה

 .תוריהמהו רוחאל טבמ לש ךסמ ,ךסמה לע

 ינא" הקבדמו ימדקה ןולחה לע הבובמ ץוח

 טעמ ףיסוהל וחכש קחשמה יתנכתמ ,"2-ב

 .דואמ
 השימח ללוכ קחשמה ,יתרכזהש יפכ

 דבל קחשמ התא םא יולת) םיצורימ יגוס

 ןיב רחוב דדוב ןקחש (ןקחש דוע םע וא

 העשת דגנ) דדוב ץורימ ,(דבל) ןומיא

 םיבירי העשת דגנ) תופילאו (םירחתמ

 ינש לש בצמ .(םיצורימ 10 לש הנועב

 לש תורשפאה תא ללוכ אל םינקחש

 תורחתהל לוכי התא לבא ,תופילא רינרוט

 וז ךדילש רנטרפה םע תורחתה דע םלוכב

 .(תפדעומה תורשפאה ,ןבומכ

 ,רחבת תורשפא וזיאב בושח אל

 .המוד דימת היהי ץורימה ינפל בולישה

 תופחר לש םיגוס 10 ןיב רוחבל לוכי התא

 ,,הסיטה ןונגסב םינטק םילדבה תולעב)

 רתוי םיקזח םיעונמ ,וברוט-ינעטמ שוכרל

 רגאמ תא םילשהל ידכב יד) םיקשנ 11-ו

 .(.ךלש ליגרה תשומחתה
 טלחהב הסיטה תולוקו הקיפרגה

 סט התא םא .הגצהה תוכיאל םימיאתמ

 תולעפתהב ךנמז בור תא הלבת ,דבל

 ₪=כ051ז שוש |

 תוקסרתה רחאל ,ונממ תוצלחיהבו ףונהמ

 חוטב קיפסמ שיגרתש עגרב .וכותב

 הלגת ,תורחתל סנכיהל ידכב ךמצעב

 .ץורימב גיאדמ תוחפה קלחה אוה טווינש

 ךרואל תורזופמה תופסות שפחל ךילע

 לשמ לודג חוכ ךל תוקינעמה לולסמה

 םינמוזמ ,םיקזנ ןוקית ,וברוט) םירחאה

 הלאמ רהזיהלו (תוריהמ ינומיסאו

 ינוויכ לש ךופיה ומכ) ךתוא םיבכעמה

 םיפדור ןמזה לכש רוכזל בושח .(םיטלש

 םיסנמו ךב םירגתמו םירוי ,ךתוא

 .שיבכה ילושל ךתוא ףוחדל

 תא ךפוה יתורחתה רגתאה

 יפייכל 115755 4א]

 :ןה תורחאה תוביסה .ךשמתמו

 תוגרד שולש ,הובג דוקינ תגשה

 םיכרדו ךרד ירוציק ,ישוק לש
 | ..לולסמ לכל תויפולח

 8% | שי לכה תורמל

 תמשוגמ תדלקמהו ,הטילש
 לע םיקיודמו םיריהמ םינורמתל

 תצק ולוכ קחשמה .לולסמה

 .םיליחתמ םינקחש לע השקמ

 גישתש דע תועש ןמאתהל ךילע

 בוביסה ףוסב ילמרונ ןמז

 המרב וליפא) תורחתב חצנתש

 ₪ - .(רתויב הכומנה
 השענ ד[ 0

 רצומ והז .הפיו הטושפ הרוצב

 החיתפה ןוטרסמ ,שטולמ דואמ

 ,תויורשפא לש לודג רחבמ ךרד

 .הלועמ הגצהו םירדהנ םיטקפא

 ךל היהיש יוצר ,הרקמ לכב ,ךא

 ,4860%2 וא קמאדזשא] בשחמ

 ךל היהישו םירבח םע קחשתש

 ןומהל קקדזת תרחא .קיטסיו'ג

 .תונלבס

 ..תוטב היהת אל ןיידעו ,ןושארה

 ו =:

 | םייח ךל ויהי קיטסיו'ג ךל ןיא

 < .ןתונ אל טעמכ רבכעה :םישק

 ו

0 



 םע תכרעמל עיגה םש םוליעב סקפ

 חתופ ינאש םעפ לכב טעמכ :האבה הלאשה

 אלש תושקבו תורהזא האור ינא זיוו תא

 קיתעהל אל רשפא ךיא .םיקחשמ קיתעהל
 ינא .ךכ לכ הובג םיבוטה םיקחשמה ריחמשכ
 תושרהל לוכי אל (םירחא םיבר חטבו)
 ירה .םירקי הכ םיקחשמ שוכרל ימצעל
 ןכל ?602צ הדוקפה תמייק המ ליבשב
 (השעית אל ןבומכש) הדיחיה תורשפאה

 ?תושעל ןתינ המ .יצחל ריחמה תדרוה הניה

 ליחתהל יתרחב .םולש םש םוליעל

 בושח אשונ והזש ןוויכ ךתלאש םע אקווד
 ולא לכ עודמ םעפ תבשח .הנבה לש

 7% )כ

71/70 

2777 "3 / 

 םיבתוכ םיקחשמ תקתעהל םיפיטמש

 תמאב והשמש הארנכ ?םש םוליעב דימת

 המרב בשחמ קחשמ תקפה .רדסב אל

 בשחמ יקחשמ .בוט טרס תקפהל הלושמ

 ךרדל רושקה לכב םילודג םייוניש ורבע

 םינשה שולשב דחוימב ,םתקפה

 םירכוש םיבר הנכות יתב םויכ .תונורחאה

 יאטירסת וא רפוס לש ויתוריש תא

 רחאל .קחשמה רופיס וא ןויער תביתכל

 ישנא ,םיבוט םיתנכתמ םנשי ןכמ

 ישנאו םיניחלמ ,םיאקיפרג ,היצמינא

 ידכש םישנא ןומה רוציקבו ,הקיסומ

 תויהל םיכירצ םה ,המרב קחשמ קיפהל

 ךרדב) םה הרומתבו םיבוטבש םיבוטה
 תזירא וליפא .בר ףסכ םישרוד (ללכ

 םוכס הלוע סופדה דעו בוציעה ןמ קחשמה

 שכור לש וניע תא דוכלל ידכ ירה - דבכנ

 םיקימיג םע תכשומ הפיטע ךירצ ירשפא

 איה הנותחתה הרושה .םירחאו ולאכ

 הניא שדח בשחמ קחשמ לע הדובעהש

 ,המוצע העקשה תשרודו "םידלי קחשמ"

 יפלא תואמו תורשע םיבר םירקמבו

 .םירלוד

 ,קחשמ לש םיקתוע המכ בשחל הסנת
 אלש) ח"ש 200 ןכרצל וריחמ םא וליפא

 םיתעלש ל"וחב םיקחשמ יריחמ לע רבדל

 קר ,רוכמל ךירצ (לארשיב םריחממ םילופכ
 ?קחשמה תריציב העקשהה תא תוסכל ידכ
 קחשמה תצפהל םירושקש ולא לכ םע המ

 רובע ףסכ םימלשמ םהל םג ?תויונחל

 תויונחה ילעב תא ונחכש טעמכ .הדובעה

 אל תרחא יכ ,םלוכמ רתוי ילוא םיחיוורמש

 תוריפ יפטוק המכ דועו רוכמל םהל יאדכ

 .םינטק

 ץראב םיקחשמה בור יריחמ ,ךתעידיל

 ןנשיש םושמ תאזו ל"וחב םריחממ םילוז

 תויוכז תא תושכורה תוילארשי תורבח

 ,תירבעב הזיראב תועיקשמו םיקחשמה

 וליפא םיתעלו הלעפה תוארוה תרבוח

 (רובידהו ללמה ללוכ) הנכותה תכיפהב

 תומלשמ ןה רכמנש קתוע לכ לע .תירבעל
 יתב .ל"וחב הנכותה תיבל םירלוד א

 רוכמל ידכש םיניבמ ל"וחב הנכותה

 שיא ןוילימ 5.5 הלדוג לכש לארשיב

 םה ,דחוימב תוהובג אל תורוכשמ םהלשו

 םילבקמ ויהש הממ תוחפ לבקל םיכירצ

 לש עצוממה ריחמה ןכלו ,תורחא תוצראב

 .ח"ש 199-ל 149 ןיב ענ םויכ 60 קחשמ

 הפוריאב וא ב"הראב רכמנ קחשמ ותוא

 .חייש 300 דע 200 לש םיריחמב

 .הדוקנה תא יתרהבהש הווקמ ינא

 הרוקמב הדעונ 607צ תדוקפ ,בגא

 הקיחמ לש הרקמל םיצבק יוביג יכרוצל
 .םיקחשמ תקתעהל אלו הלקת וא תועטב

 תודוא לאוש הווקת ירעשמ הוונ איגש

 אוה המב .(?גצו8 1!( 50טמ0 סיטרכ

 ול שי םא ,רטסאלב דנואסהמ רתוי בוט

 בצק המ ,רזייסיטניס ץא1-ו 6

 וגישהל ןתינ ןכיהו ינכטה טרפמהו המיגדה
 ?ץראב

 40/8660 01818 ,ריכמ אלש ימל

 לוק יסיטרכ תרציימה תידנק הרבח הניה

 םגד .תובר תופסות םע רתויב םייתוכיא

 בצק :ןוגכ ,ןהב עפושמ 1!!וזג80טמ0-ה

 לילצ תסיחד ,48%812 דע לש המיגד

 קשממ) א1]110 רוביח ,4:1 לש סחיב הרמוחב

 לדוגב ו/גטטופס|6 ,(הניגנ ילכ םע תרושקת

 (ןטקומ ו/גצסוגס|6 ארקנה רבד) 2

 .(םיטקפאל) םיילטיגיד תולוק 32-ו

 םילילצ תלבסט הניה צבעו 6

 םילכ לש ההובג תוכיאב םימוגד

 ,םילילח דע רתנספמ - םינוש םיילקיסומ

 הלודג הלבטהש לככ .'וכו םיפות ,תורוניכ

 םילילצ רתוי םנשי (1א1 בורל) רתוי

 הליבומה הרבחה .רתוי ההובג תוכיאבו

 תרבח הניה \/געסוּפט16-ה תוכיאב םלועב

 הניגנה ילכ תוינרצי יתשמ תחא) תסוגמ0

 .(םלועב תולודגה

 סיטרכל תוירשפאה תופסותה תחא

 לוקה יסיטרכל המודב ,1וז38000-ה

 םג םיללוכה 16618 \/ופוסה לש םישדחה

 תפסוה הניה ,\/געס(גט6 לש 512% םה

 ךכ ,הרמוחב םוקמב הנכותב םילילצו םילכ

 ןיא דבל חתפל ןתינ יטרואית ןפואבש

 ךכב אוה ןיינעה .םיפסונ םילכ רופס

 תוטוידהה בורו הרוחש הדובעב רבודמש

 רבכש הניגנה ילכ תומיגדב םיקפתסמ

 .סיטרכה יבג לע תואצמנ

 ןתינ 40%8תסס6ַ (נזגוופ יסיטרכ תא

 םיבשחמה תויונחב וישכע רבכ גישהל

 :ןופלט) ותוא תאביימ 188 תרבח .ץראב
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 אלמ 0/6186 ךתוא ןיינעמ םא

 לש - םלועב רתויב הבוטה לילצה תוכיאב

 :ןופלטב סיסורפ תרבחל הנפ ,תסוגמ6

 תרצות הבחרה סיטרכ ,9

 רוביח םע לוק יסיטרכל םיאתמה 6

 אל ,ינויסינמ - 8350-כ הלוע וגו

 !לילצה תוכיאל ןימאת

 (םי-ףלא המכ ואוו) תליאמ ביבא לייא

 םניה זיוו לש החנהה יעצבמ לכש ןנולתמ

 םא םיעדוי ךיא לאוש םג אוה .זכרמה רוזאב

 הלאשו /₪54 גצו סיטרכ ןיא וא שי

 ןב ןרע אוה זיוו ר"דש ןוכנ םאה :הנורחא

 ?רעס

 םידבוע ,תוחנה יעצבמ יבגל .לייא ייה

 םירצומ שוכרל היהי ןתינ בורקב .הז לע

 םיריחמב חילש ידי לע וא ראודב ,זיוו ךרד

 גצ ןיא ,/54.-ל רשאב .םייונמל םידחוימ

 .ךלש הגוצתה סיטרכב יולת רבדה ./88/

 תא לעפה ,ךל שי סיטרכ הזיא תעדל ידכ

 תונושארה תורושב הפצו בשהחמה

 םיבר םיסיטרכ .ךסמה יבג לע תועיפומה

 םיכמות םה יכ ךסמה יבג לע םיעידומ

 תויהל ידכ ,הרקמ לכב .%858 בצמב

 ןנובתהו בשחמה הסכמ תא םרה ,חוטב

 בכרומה רוביח שפח ,הגוצתה סיטרכב

 רוביח והז ,(כ"הס 26) םיניפ תורוש יתשמ

 250 יסיטרכל םיאתמה צמ54

 ,71650 6 2-ב הייפצ םירשפאמה

 אל גהונ ינא ,תישילשה ךתלאשל

 שיש ןוויכ זיוו ר"ד והימ תולאשל סחייתהל

 הז הרקמב גורחא ךא ,ןירותסמב בר םסק

 ,לוגד בתוכו םיסקמ רוחב ןרעש רמואו

 הל ריכזמ אוהש וילע הרמא רבכ ןגרומו

 םירבוחמ ונינשש םג המ זיוו ר"ד תא

 אוה ,אל ךא - הלוקה יקובקב יולימ תרנצל

 ?העידיה רסוחב ךל ער המ .זיוו ר"ד וניא

 :התייה תילגנאבו סקפב העיגהש הלאש

 איה דציכו /ג560ק68 הדוקפה השוע המ

 ?םיקחשמ לע העיפשמ

 יעוציב תא תרפשמ 9%0006ת תדוקפ

 עגונב םינותנ ןוסחא ידי לע בשחמה

 םיצבק תומש לש חישקה ןנוכב םוקימל

 ןורכיזב םדוק וחתפנש תוציחמ-תתו

 השיגה ןמז תא ץיאהל ידכ ,(א א בשחמה

 תרירב .הלא תוציחמ-תתלו םיצבקל

 ןתינ .ןנוכ לכ רובע תומש 48 הניה לדחמה

 םומיסקמ דע תומשה רפסמ תא לידגהל

 םירקמב לוכי רבדה ךא ,תומש 999 לש

 בשחמה תלועפ תא ץיאהל אל םימיוסמ

 םיאלמ םיטרפל .םימושייל עירפהל ףאו

 .קזב ךירדמ 05 6.2 רפסל הנפ ,םיפסונו

 םיבר םיקחשמש ןוויכ ,םתסה ןמ

 ןיא ,םיצבק לש דואמ בר רפסמ םיליכמ

 תלועפ תא זרזמ וז הדוקפב שומישהש קפס

 קחשמה ידכ ךות אוצמל הכירצש הנכותה

 .ינשה תא דחא םיכישממה םיבר םיצבק

 תג8זסססמ תדוקפב שמתשת לא :הרעה

 תשר ,ש/ותוסמ8א תנכות תלעופש ןמזב

 ןוגכ) 05 תפטעמ ךותמ וא תרושקת

[[56 005). 

 םא סקפה ךרד לאוש הינתנמ דלפ ודיע

 ?םירוטילקת תפלחהל היירפס תמייק

 ריכשהל רוסא .אל איה ,ודיע הבושתה

 םיחיוורמש ירחסמ ןפואב בשחמ יקחשמ

 תוכייש הצפהה תויוכזש ןוויכ ,ףסכ םהמ

 וא קחשמה ךייש םהלש הנכותה יתבל קר

 רוסא הדימ התואב .םתוא םיגציימש ולא

 .קחשמ קיתעהל

 אוה רשאכ עודמ לאוש הילצרהמ ףסא

 :העדוה לבקמ אוה 62  קחשמ הלעמ

 םאה .אס( םתסטקה \[6מ07ץ

 דציכ ?היעבה תא רותפת ][6מווו8א6ז

 ?תורחא םיכרד תומייק םאהו התוא םיליעפמ

 ךתייעב םא ךא ,קיפסמ תטריפ אל

 התאש ןכתיי ,6סע יקחשמב קר תמייק

 ןנוכ לש (ןקתהה להנמ) רביירדה תא ןעוט

 .60 קחשמ ליעפמ התאשכ קר 6-ה

 הז ןורכיז 30%-כ ספות אוהש ןוויכמ

 .עיפשהל יושע טלחהב

 ,הליגר ךלש 02-ה ןנוכ תנקתה םא

 תמייק ךתייעבש ירה ,םירקמה בורב ומכ

 ילהנמש ןוויכ 6 יקחשמל רשק אלל

 .תוחפל ןורכיז 30א-כ םיכרוצ ןקתהה

 תינכות תלעפה ןכא וניה ןורתפה

 הדוקפה תדלקה ידי לע אותאאוגא א

 לכ לע םתושטז לע הציחלו תו6תותוגאסז

 תא עצבת תינכותהש ךכ ,עיפותש הלאש

 עצבמ התאש ינפל ,הלש לדחמה תרירב

 תוארל ידכ מופז ץחלו מוט שקה ,תאז

 רחאלו ,עגרכ םייק יונפ ןורכיז המכ

 תוושהל ידכ בוש תאז עצב תושתותו הז

 בלשב תאז העידומ /[6תותוג8סז בגא)

 ,להבית לא .(התלועפ לש יפוסה

 יוביכ) בשחמל לוחתא תעצבמ /!6תותו 86

 תמייסמ איהש דע םימעפ שולש (הלעפהו

 .התלועפ תא

 תא האר ,תופסונ םיכרדל רשקב

 .האבה הבושתה

 שיש רפסמ צ"לשארמ ינלהק יעור

 אוה .ןורכיז 1\8 םע 4860 בשחמ ותושרב

 ןורכיז אלל \/:ם60%%-ב שמתשמ

 רסוח תויעבב לקתנ הנורחאלו ילאוטריו

 תונורתי םהמ לאוש יעור ,ןכ ומכ .ןורכיז

 םאזאפ  ינפ לע %8[05%8-ל רבעמה

 ?יטרדנטסה

 הניא /ומ0סאמ 3.11 ,ינורקע ןפואב

 תנקתה םא דחוימב ןורכיז 8א1-ב תקפתסמ

 ,ןכל .הנורחאה הפוקתהמ תושדח תונכות

 ביחרהל וא ילאוטריו ןורכיז רידגהל ךילע

 טרדנטסה היהי הז) 16%/-ל ןורכיזה תא

 ..האבה הנשב

 הבוטה הנכותה הניה 0[ 6

 640% ךותמ) יסיסב ןורכיז יוניפל רתויב

 יתבתכ רבכ .(בשחמה לש םינושארה

 ךא ,םימדוק זיוו תונויליגב הנכותה תודוא

 ןוויכמ) םירבדה לש הנותחתה הרושב

 ךל הריאשמ איה ,(...םייתסמ דומעהש

 ןעטת םא םג יונפ ןורכיז 630% תוביבסב

 לש 5א%א[] .םינוש םירביירד 0

 הקוחר 205 6.2-ב תמייקה טפוסורקימ

 .הזמ
- 
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 אוהש םיטילחמש ינפל תרחא תיווזמ

 קחשמה יבגל יתצע וז .ער

 ינא ללכ ךרדב .קצ 0 א

 ולאשת) םימחר אלל רקבמו ,ןחלס אל
 הזיאל םכל ריבסי רבכ אוה ,יבוק תא
 אלש המ םויה לבא ,(םרוג הז תורצ

 .תמ ,הנושארה היינשב ןיעה תא ךשומ

 קוש אוה םירוטילקתה קוש .הז הככ
 כ
 ו

7-7 
 ו
 ו-3
 לכ אל אוה ,יביטקייבוא ןפואב קחשמה
 .ער ךכ

 יטנרביק-ללח גיצמ קחשמה

 רי

 םתוא ,(אם1ד-א)אא5פא5פ) תשר-יסייט
 ו

 .קצא0-ה ,ךלש
 ?וזכ הקיפרגה המל זא
 ,םויה דע םיקחשמה לכב !רבסה שי

 6ץ+₪0852406₪-ה תא ריבעהל וסינ

 קחשמב .תורוצ המכב ינדיתעה
 ל

 יי יי כ 60 וו

 תכרעמ וז התייה 5צ51₪א[ 51068 -ב

 הכותבשכ ,תולצופמ םינוגילופ תורהנמ

 .םיטושפ דממ-תלת יפוג ופחיר

 תשחמה לע םירבדמ רבכ םא-

 רוכזל יאדכ זא ,סצםקת50405-ה

 ו 0 0

 יו
 ,תויופיקשהו "םירוח"ה ,תאז םעו ,םיארנ

 לש "תשר"ה תא תוארל םירשפאמ

. ₪ 

 .בחרמ תשוחת תרצונו 6צ 20852 408-ה

 םויל ךתוא םיהדהל רמייתמ אל קחשמה
 ו

 ,(תורופס תועש המכב ותוא םייסל ןתינש

 ןומיא שרודה בכרומו השק קחשמ והז אלא

 .ןקחשהמ םייברימ הטילשו

 ,ךלש הסיטה תוריהמב טלוש התא

 ,כמפ05א1-ב ומכ .ךלש קשנה ילכבו
 לכלו ןוויכ לכב בבותסהלו עונל לוכי התא

 קחשמה הקיפרגה תולק תובקעבשכ ,ןוויכ

 .(בשחמה לע סמוע תרצוי אל איה) יטיא אל

 .קיתעה : תרביח" =. רה פלפס ה

0 (000 67 2 

 תשפחמו 6/288582065-ב הישנא

 התא אוה אלה) ץימא אעדתשאאמא

 םה ךיביוא .ץוליח תמישמל

 6צ 585405 ירוצי ,גאתצתתאתד5

 תוסומכ לע רומשל םדיקפתש ,םיבשחוממ

 ו
 איה הקיסומב דוחיי ןיאש תורמל

 לש םיילוקה םיטקפאה .קחשמה םע תמרוז

 לדבה שי) קיפסמ םייטסילאיר תויריה

 תנוכמ תייריל רזייל תיירי ןיב שגדומ

 .(היירי
 תאצמנ היירי תנוכמ ךיא" ולאשת לא

 וריבעה ךיא" וא "?6צ 2657 \65-ב

 ינא אל יכ ,"?6צ ₪585 40₪-ל תיללח

 לע םכל תונעל לוכי רחא דחא ףא אלו

 ןיינעב הרורב אל תרבוחה וליפא .וז הלאש

 ללכב ןאכ ןיא לוכיבכ .הזה
 יי יו

 ךרוא לכל ,תאז םע ךא ,תתתפד גש
 ו 0

 .הביבסב 1408085 יגוס לע םירפסמו

 לע הדיעמ הקיפרגה ,הזמ ץוח

 ,תורחא םילמב .רוריבב (יצ תפס =

 .הז םע ויחת
 .השק ,יתרכזהש יפכ ,ומצע קחשמה

 םאו ,תוריקב םישגנתמ ןושארה בלשב

 המ) הכומנ תוריהמל תיללחה תא םיטאמ

 הרטמל םיכפוה ,(הטילשה לע לקמש

 ,קזנ הברה םיפטוח םא .םיביואה לש תחיינ

 םיקחשמל דוגינב .תיללחהמ טלפיהל ןתינ

 טלפמ אסיכ תלעפה םא םג םהב םירחא

 טלפנ התא ןאכ ,רמגיי קחשמה ,אל םא םגו

 רתוי הברה הריבש םוריח תלוספקב

 גוס תלעב ,תנירושמ ןיידע ךא ,תיללחהמ

 םא .דבלב םיליט ינשו ,םיחתות לש דחא

 רזחות ,לספית אלו בלשה תא םייסת

 .דמחנ .ךתיללחל
 קחשמה לע לכתסהל ןתינ ,םוכיסל

 קחשמ דוע לעכ ,תחאה .תורוצ יתשב

 יל

 הלד ולש הקיפרגהש ינפמ טושפ ,ער

 תמועל ךא .קושב םירחא םיקחשמ תמועל

 קיס מ6א16% לע לכתסת םא ,תאז

 חלצומה אוה ,6צ 365 068 קחשמ לעכ

 םא) לוקשל םג יאדכ .םויה דע רתויב

 ב

 םכתא הוולי אוהש חינהל ריבסו ,דחא םויב

 וי

 ,הנטקה הנומתה לע וצחל ,בורקמ טבמ

 120 וא 015 ץבוק עיגמ תוינש המכ ךותו

 תונומת ןוסחאל תוטיש) וניבשחמ לא

 רשפא ?םיצור אל ?תונקל םיצור .(םיצבקב

 וא ,רואיתב בוש לבתסהל - הרוחא רוזחל

 .תורחא תוילדמ קורסלו רוזחל

 המוד תוילדמה לש ןתריכמ תטיש

 תונחב םירצומ תריכמל דואמ

 - םלועב םוקמ לכמ תיביטקארטניא

 הילדמ תונקל ונדמל וב ןפואה ותואב

 סקיטספו'צ ןימזהל םג רשפא ,לארשיב

 םיאור ,םיארוק ,םיצחול טושפ .ןיסמ

 םיעמוש םג םיתעל םיקסיד תויונחב)

 וא קסידהמ תוינש 30 ינב םיילמס םיעטק

 .(ריש לכמ
 החונ ןיסב תורכזמ תונחל השיגה

 לתב ןד ןולמב םוקמ ןימזהל ומכ קוידב

 םויה םימייקש םירתאה בור השעמל .ביבא

 הטישל .והשמ תונקל ךל םיעיצמ תשרב

 תא דבאיש רכומ ןיא ,תונורתי המכ

 4 הילדמ לכ לע לכתסתש ירחא תונלבסה

 ,הממיב תועש 24 תולעופ תויונחה ,םימעפ

 חתפ תא תאצל ילבמ השענ ןבומכ לכהו

 .ץוחבש קוקפהו גזוממ אלה םלועל רדחה

 תלומה רדעיה - םייזכרמה תונורסחה

 רכומ וא תכשומ תרכומ וזיא ,םינוקה

 הנוקל רכומ ןיבש סחיה לכ ללכב ,ןשקע

 אל דוע ,ןכ ומכ .היינקה תייווחל רסח

 םינוקש םידגבה תא דודמל ךרד ואיצמה

 קושב קועצל ,םינופפלמ ששמל וא

 .חקמתהלו
 רשפא יא םימעפל ,הבושח הרהזא

 רפסמ תא שקבמש רתאה רוקמ והמ תעדל

 ותועצמאב) ונלש יארשאה סיטרכ

 וחלשי םיליעפמהש תואדו ןיא ,(םימלשמ

 וו .
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 ךא ,קפסב תלטומ םתוליעיש היעבל םינוש
 .תרחא םעפל החדא םהב ןוידה תא

 ..ץראב תויונחב תונקל רשפא המ

 לארשיב לויטה ךלהמב ,הברה אל םייתניב

 ,םילויט תורבח יתש ,דחא ןולמ יתאצמ
 האירק דומילל הדמול ,ןותיע ,תוילדמ

 יקפסו םיבשחמ תורבח ןומה ןומהו תירבעב

 .םתוריש תא םימסרפמש טנרטניא יתוריש

 אל םולשה תריווא .םילשוריל םיצפוק

 ןאכ הנה .תשרבש םירתאה לע החספ

 םידלי ורייצש תונומת תומסרופמ לשמל

 םיארוק טקיורפל .םולשה אשונב

 קמפאגסמ זא קזסדשאתפ עתסזמסד

 תא וילא חולשל םינמזומ םידליו

 תועצמאב .םולשה אשונב םהיתוריצי

 (תוקירס) ינורטקלא ראוד ,סקפה רישכמ

 םידליל .ןוזליחה ראוד תועצמאב וא

 ןנובתהל רשפא .םוסרפו םיסרפ םיחטבומ

 דע שמח ינב םידלי ורייצש םירויצ 30-כב

 תואבצ ילייח) תושגרמ םהיתונומתש עשת

 ךא ,('וכו םיידי םיצחול םינוש

 הארנ אל םירייצכ םדיתע
 שיחממש ןיינעמ רתא .חיטבמ

 טנרטניאה לש לאיצנטופה תא
 שגרל תימואלניב תשרכ

 .םלועה לכמ םישנא
 תא ללוגמ תשרב רחא רתא

 דצל ,דרא ןור ,טוונה לש ורופיס

 םירקבמה םיארקנ ולש הנומת
 המוצע לע םותחל םוקמב
 יולימ תועצמאב בוש) ורורחשל

 ..ךסמה לע ספוט
 קסועה ישדוח-וד ןותיע אוצמל ןתינ

 רשפא הב) אטרא תיירלג ,ןטרסה תלחמב

 קראמ לש ויתוריצימ רחבמב תופצל
 וב ףסונ רתאו לאגאש
 תיבב םג תופצל רשפא
 ויתונולח תאש תסנכ

 הכורעת .(ןמאה בציע
 םילוב לש תמצמוצמ
 המכ ,םיילארשי

 תוושש תונמא תוכורעת
 ,בותכ עדימ ןומהו ,רויס
 תולוקהוה תונומ ת

 ָס דחאב .םילשורימ
 רשפא הלאה םירתאה 77 0016006 +0 +0 020[ 6%

 רמש ימענ תא עומשל | 1810003410 96ז0זי

 קיספהל לוכי רתאה ןכ ומכו הרוחסה תא

 לכ וירחא ריתוהל ילבמ דחא םוי לועפל

 לש ותוהזל רשאב םיזמר וא תובקע

 םיעשופה איה תפסונ היעב .ליעפמה

 םיכרדה ידצב םיברוא הלא - םילאוטריווה

 תפלוח םהב םיברה םיפלחמב רקיעב)

 סיטרכ רפסמ תא הליכמש עדימה תליבח

 םילוכי הלא .(תונחל הכרדב ונלש יארשאה

 קושעלו ,תנפוצ איהש עדימה תא קיתעהל

 תונורתפ םימייק .םכלש קנבה ןובשח תא

 "בהז לש םילשורי" הרש

 רוזא .(הזה רופיסב ןואג םרוהי םלענ ןאל)

 טעמכו יביסנטניא חותיפב אצמנ םילשורי

 .םישדח םירתא וב םירצונ עובש לכב

 רתויב םיבזכאמה םיילארשיה םירתאה

 יתאצמ ינא - םינואיזומה םה יתעדל

 ןואיזומ תאו ביבא לת ןואיזומ תא תשרב

 .(דוע םימייקש תויהל לוכי) הפיחב עדמה

 תונומת טעמכ גיצמ אל ביבא לת ןואיזומ

 יללכ עדימ ןתונ אלא ,תוכורעתה ךותמ

 העגהה יכרד ,ןואיזומה םוקימל רשאב

 תוכורעתה תוינכות .החיתפה תועשו וילא

 םעפב ונכדוע ןמצע תוכורעתה לע עדימהו
 הב תנומסת) .הנש יצח ינפל הנורחאה

 ןואיזומ ."םישוטנ" םירתא םעפ אל םיקול

 תונומתה ,דואמ עבורמ רתא גיצמ הפיח

 לש תונומת ןיא ,תוממעשמ םיגצומה לש

 ןתועמשמש ךכ ,םינוש םיבצמב םימגדה

 .הבר הניא תונומתה לש

 לש םיילארשיה הירתא - םוכיסל

 ,רייתל הינפ תא רקיעב םיגיצמ תשרה

 ןלוא<
 | םיזז אל ||

  ןלוגה;/
-- 
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 םיבשותל םינפומ קווישה יצמאמ ברימ

 ללכ ךרדב םירתאה .ל"וחמ םירבחתמה

 ,תודלי תולחמב םיקול םבור ,םיניינעמ

 "תונויצ" יידמ רתוי םיליכמ םיתעל

 הפ תוילגנא םילמב תויא תויועט ,(ימעטל)

 הברהו םולש הברה ,םילשורי ןומה ,םשו

 סותימה תא .תילארשי היגולונכטל םוסרפ

 תולקב וחירפי "םילמג לע הפ םיבכור" לש

 הניפב רוקיב רחאל טנרטניאה יבשות

 .תשרה לש וז תחתפתמ
 תויגוסל ףשחיהל ןתינש הדבועה

 הרבחה תא תוקיסעמה תוילאוטקא

 הקינעמ ,'90-ה תונש עצמאב תילארשיה

 רויס לש הדימ תנוטנטקה ונצראב רוקיבל

 רבודמ אלש ךכ ,יטילופו יתרבח ,ישונא

 אבה קרפב ...דבלב "םירתאו םיפונ" רויסב

 םילייטמ ךיא הארנ טנרטניאב וניעסמב

 עיגנ .רדחהמ תאצל ילבמ םלועה לכב

 הקירפאל ,הקירמא םורדל ,קוחרה חרזמל

 .קרוי וינב םייסנו הפוריאלו

 :תשרה ישלוג םי-וא?-ל המישמ

 תא ואצמו תרושקתה ילבכ לע ושליג |

 ,ןיוצמ ?םתאצמ ,הנחוא ילא לש ותנומת

 .רתאה לש תבותכה תא תכרעמל וחליש
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 | ןויצע םענ :תאמ

 םע 1992 תנשב הלחה העפותה

 דחא ,[0ז(ג] 0 תעפוה

 הרבח לש םינושארה תוכמה יקחשממ

 החלצהה ..\66[הווזו ,(זא) תלשוכ יד

 הריהמ הכ התייה

 (א :םידעצ ינשב דיימ וטקנ /466[גןחו

 - ורבע (ב :ךשמה תסרג לע דובעל ולחה

 .סליה ילרבבב רוגל

 .רסח םוסרפ עסמ לחה ,הנש ירחא ךרעב

 קחשמ תעגה תא םדקל ופקיהב םידקת |

 .םישדוח רפסמ ראש אציש ,ךשמהה

 ,םיבר יניעב בשחנ אוסופ] 80108( 2

 םינמזה לכב רתויב בושה קחשמל ,קדצבו

 הבוגתה תוריהמו הקיפרגהש קפס ןיא)

 .(היזיוולטה יקחשמב ךרד תצירפ וויה

 רכמנה קחשמל רצק ןמז ךות ךפה 2

 הלאשנ דיימש ןבומכו ,םינמזה לכב רתויב :

 םע המ - תולאשה תלאש

 !?\/!סזוג] 801 3
 תא דוסב הרמש 00|גוה תרבח

 הבריס וליפאו ,הנורחאל דע קחשמה

 ינפל קר .חותיפב אצמנ קחשמה יכ תודוהל

 תועדומ עיפוהל ו םישדוח המכ

 הליחתב :םיינקירמא םיניזגמב תמוסרפ

 ,למסה עיפוה ןהילע ,תורורב אל תועדומ

 רחואמ ."ךשמנ ףוריטה" םילמהו ,א[83

 תא ורשיאש תומוסרפ ועיפוה רתוי

 הברה ךכ לכל ומרגש תועומש ;תועומשה

 .תושגרתהמ דוערל םלועב םיידי תוגוז

 ,ץרמב םייקתהש ואדיו יקחשמ סנכב

 תרמגומ ל הסרג .460|ג₪: תרבח הפשח

 לש (4ז6866) קחשמה תנוכמ לש

 תלבגומה הפישחה .או!סז(ג] 0081 3

 460[גו₪ ןתיבב תינומה תולהקתה הררוע

 .סנכב
 םיטרפ המכ הנה ,םינפ לכ לע

 .םימוסרפו תועומשמ םכרובע יתטקילש

 .ועיפויש םישודיחה לע םינוש

 :א1סזו8] א סו( 3-ב

 תוחתפתהה תובקעב .ואדיו ימוליצ

 תווצ חילצה ,א1א2 זאמ הלחש תיגולונכטה

 לע קחשמה תא ססבל קחשמה לש הקפהה

 .ישנאש ,הלודגו ה

 .םייתימא םינקחש לש ואדיו ימוליצ

 תשחמהב רקיעב ,יתועמשמ היהי לדבהה

 .ןמצע תויומדל םידחוימה םיטרפו העונת

 תצקמב ריכזמ רותפכה .הצירה רותפכ

 רשפאמו ,א4 1גתו-ב וברוטה רותפכ תא

 תפסות .לבגומ ןמזל הריהמ-רפוס העונת

 ,םייביסרגא םינקחשל ןורתי הקינעמ וז

 טלמיהלו רוחאל חורבל םינקחשמ תענומו

 .עגממ

 תויומד 14 ועיפוי קחשמב .תויומדה

 ןלהל .(תורתסנ המכ דועש ןבומכו) תויולג

 :תוירקיעה תויומדה תמישר

 שדוחמ הארמב רזוח - גנוסט גנאש

 תפוס :תודחוימה ויתולוכי .והשמ ישיבכעו

 .תורעוב תולוגלוגו לע-תקירז ,שא

 היתולוכי .ןאח-ואש לש ותלכ - ל דניס

 חרק-רודכ ,תילוק-לע החרצ :תודחוימה

 .רעיש תכלשהו ףחרמ

 .תויתכתמ תועורז םע עיגמ - סקא'ג

 ,המדא תודיערל םרוג :תודחוימה ויתולוכי

 .תיטקר עורזו הציר ידכ ךות הכמ

 תונגפה רוזיפל רטוש - רקיירטס

 תדמצה - תטלובה ותלוכי .רינרוטל סיוגש

 םימרוגל וצוציפו ביריה לש ונורגל הצצפ

 ה'גנינה יטובור ינש - רוטקסו סקאריס

 .תו'גנינה תא ופילחה ,(םודאהו בוהצה)

 םמצע תא ריבעהל :תודחוימה םהיתולוכי

 תורילו תותשר קורזל ,םוקמל םוקממ

 .םיצח
 תפתתשמ ,הנושארל - הוויש

 תלעב :תודחוימה היתולוכי .תיעורז-עברא

 .שא-ירודכ תוריל תלגוסמו םיידי עברא

 ,וינפ תא ריתסמה לוחה שיא - לאבאק

 ,ברח רורחס ותושרל :תודחוימה ויתולוכי

 .ברח תכלשהו לוגס שא-רודכ

 עדנ אלש .יוראטומ ,לודגה סובה

 ,זע לש שאר לעב רוצי אוה םעפה ,תורצמ

 .ןוקרד לש בנזו סוס לש ףוג ,םדא לש הזח

 השקה ביריה אוהש תורמוא תועומשה

 תוכמה יקחשמב התע דע אציש רתויב

 .םינושה
 ךרדל האצי רבכ תונוכמה תסרג

 החלצהל םש הכוזו ,תירבה תוצראב

 תננכותמה הנושארה הסרגה .הבורמ

 אקווד היהת היזיוולטה יקחשמל

 ףוסב קושל אצתו ,ינוס לש ק135191/00-ל

 תא ללבו רתוי תורחואמ תואסרג .ץיקה

 ודנטנינ לש 1₪ג 64 ,הגס לש 5גוטזח-ה

 .350-ה לש טיב 64-ה תסרגו
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 תאו יתוא קונחל הפידעה ןגרומ |
 החלשו הזירכה איה "!דרמ" .ידרנ

 .דחא זירז שחלב בשחמה ךותל ונ

ארב) ידרנל יתינע "?םי
 יתיאר רבכ יש

 היינשה הפסה .הלש הרידה לש ה תואיצמה תא תסרוה איהשב ,ןוזיכ
 דבעמל ןחלושה ,החר

 םחול הזיא הגמיזו שא בה

 8 הל ןגרומ 0ע תחש

 תטלוש איהש יתרכזה) 19167 2-מ

 ךפהו ןגרומ רבעל קנזל הסינש ,(בשחמב

 ה

 ןתנש המ ,ןגרומ לע רשי הגועה התחנ ידרנ

 ה

 .ןגרומ לש םייפוס-ןיאה תונוראה דחאל

 ,הינפמ הגועה ידירש תא התקינ ןגרומ

 איה לבא ,ידרנ ירחא הקניזו ,יתוא הספת

 הפיא ,ייקוא" .המלענ ידרנ ןאל התאר אל

 היגולנאה תא הלאש איה "?איה

 יחה בהזה ליטמ) תרפועה לש תבשחוממה

 ,(הפי הלע אלש יוסינל ןברוק ,ןגרומ לש

 אוה ".ינשה ןוראב" .הייהתב הב טיבהש

 לכו ןוראה תא החתפ ןגרומ .וטיאל רמא

 .הילע וקניז א6גסמ 2-מ ללחה תוצלפמ

 ןגרומ לש הסרגה ידרנ לש הלזמ ץעורל

 הלכי ןכל ,תוליספ הב ןיאו הצורפ קחשמל

 םורגלו םייח דבאל ילבמ םירוציב שגנתהל

 הקניזו תאז התשע איה ,ץצופתהל םהל

 ו

 יתייה אל םלועמ .הירחא יתוא הכשמו

 אל םג ,ןגרומ לש םייגולנאה תונוראב

 לדוגב רמושמ ןטרס לש ומויק .םייתימאב

 ןובאית שי ןגרומל ,יתוא עיתפה רטמ 7

 .ךכ ידכ דע המיזגמ אל איה לבא אירב

 ןוראה ךרד הצוחה ונאצי ףדרמה לש ופוסב

 תקנזמ ידרנ תא תוארל ונקפסהו ןורחאה

 .חבטמה תלד רבעל
 תלדה דיל 'כמ-ברק עיפוה ,עתפל

 תוומ" בותכ היה 'כמה לע ,התוא רצעו

 'כמל הקינעה ןגרומש םשה הז ,"םלוכל

 ןגרומ .בשחמב 'כמ-ברק הקחיששכ הלש

 גוסמ יארונ שחל החלשו הדי תא המירה
 ו

 ןוטרק יתחקלו הפסה לע יתבשייתה

 .המהדתב יב וטיבה ידרנו ןגרומ .ןרוקפופ

 יי

 איהש יתנבהו ןגרומ לש 'כמ-ברקה תא

 הפ ונחנאש יתטלק ,שחל אלל ותוא הנמיז

 אלש ךיא וא ,םלוע רבעמ שחל ללגב

 ידכ וב תשמתשמ ןגרומ וב שחלל םיארוק

 תירכ יתמרה ".םירחא תומלועל עיגהל

 התייהש הלוקה סוכ תא יתקזחהו הפסהמ

 ,תועטב םנמא ,יתרציש ןוויכמו" ,היתחתמ

 ומכ קוידב לעופ אוה ,הזה םוקמה תא

 יתישע ",יתאצמהש םלועל רבעמה

 ".םיהולא ינא הפ" ,םשורה ןעמל התחנתא

 איה הילע ,הלשמ הפס הרצי ןגרומ

 התאש תבשוח ינא" ,ובשייתה ידרנו

 תויהל ךירצ תייה" ,הפשכמה הרמא ".קדוצ

 ".םסוק
 תא ךירצ אל ינא" ,יתלאש "?תעגתשה"

 ".הזה שארה באכ

 .ידרנ הלאש "?וישכע השענ המ זא"

 ,יללכה בצמל הנווכתה איהש חינמ ינא

 .יתוא לבלבל הזל יתתנ אל לבא

 המו ,תושעל םירומא ונחנאש המי"

 תא ךושמל חילצמ ינאשכ םישוע ונחנאש

 לע הנענ - ןגרומ לש בלה תמושת

 ".םיבתכמ

/ 

 יתראשנ אל .ןושל ואיצוה ידרנו ןגרומ |

 תיביטקניטסניא היצחש הלועפב ,בייח =

 הפיאמש ךכ ,ןושל יתאצוה תבשוחמ היצחו =
 התוא ואר ןה הילע ולכתסה אל ןהיתשש

 .םייניעה לומ קוידב ,החלו הדח ,תקהוב = |

 לע ונלביקש תולאש המכ יתפסא" ל

 .יתרמא ".םיפלקה קחשמ ,א[4010

 אוהש רבתסמ ,49 זיווב וילע יתבתכ" 1

 ינורקע ןפואב .המוצע תויראלופופ ספת

 ךיא :ןמצע לע תורזוחש תולאש עברא ןנשי

 ןהמ ,קחשל םיפלק הזיא םע םיעבוק =

 ןיב לדבהה והמ ,תודחוימה תורדסה 2

 תונשיל (תומודא) תושדחה תואספוקה

 ו ו ) 8

 ".קחשמה תליבחב | >

- / 

2 \ = 
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 תובכרומ תו

 . השימחב וא העבראב דתו

 םאש ששחב הצוענ םיעבצ לש ןטק רפסמב

 םע עקתיהל לולע התא ,ךכ היהי אל

 תורוחש תומדאו םינבלו םיקורי םימסק

 םיעבוק ללכ ךרדב ,תאז דבלמ .תולוחכו

 הייטנ שי םינקחשל) םישנאה תורובח

 תומכה תא (המ םושמ תורובחב ץבקתהל

 ללכ ךרדב ,הליבחב ףלק לכמ תילמיסקמה

 סושפ הז תרחא ,השימחל השולש ןיב

 ".םמעשמ
 ו

 תורדסה" ,הילגר תא וילע החינהו

 ילעב םיפלק לש תורדס ןה תודחוימה

 יריבא ועיפוה וישכע דע .ףתושמ אשונ

 לפואה יריבא ,תודגא ,תוקיתע ,ברע

 ןתינ הנורחאה תא .ולפנש תוירפמיאו

 םירכומש תומוקמה בורב ץראב גישהל |

 גישהל השק ראשה תא ,א140616 םהב

 אוה תואספוקה ןיב לדבהה .ל"וחב וליפא

 הללכ הנשיהו המוחה הספוקהש הדבועה

 קלח לש תופסותו םייסיסבה םיפלקה תא
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 םגו תודגאו תוקיתעמ תופסות םג תללוכ

 .םישדח םיפלק המכ |
 םילכה תומכ יפל ,הנורחאה לי
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 ו םא לבא ,םיפלק

 ןמז רבכ קחשמ התא רמולכ) הובג הלטה = ש

 ו

 תויהל לוכי ,(דואמ םיבוט דע םיבוט

 תומדא שולש ילוא ,תומדא רתוי ךרטצתש

 ".םיפלק העבראל
 ו ו

 תוליבח םע קחשל םיכרד שי" ,הפיסוהו

 תומדא ןנשי .םיעבצ השימח וא העברא לש

 ד

 םא .תינמז וב תומדא יגוס ינשכ תושמשמ

 ו

 יגוס תא ןיימ ,ןכ ומכ .םיעבצ רתויב

 הליבח ,םימסקו םירוציל ךלש םיפלקה

 תממעשמ דואמ היהת דחא גוסמ הלוכש

 החכש ןגרומ .לקו ריהמ ןוחצינל איבתו

 תודחוימה תורדסהמ םיירוקמה םיפלקהש

 ,דצב דחוימ ןמיסו הרוחש תרגסמ ילעב םה

 ".םינפסאל רתוי םיוושל םתוא ךפוהש המ

 ,ןגרומ הרמא ",ןרע עדוי התא"

 תא יתרצי ינא םג ,הז לע יתבשחהי"

 "?אל ,ילש םשה הז ,וזה היגולנאה

 "?זא" ,יתמכסה ",תויהל לוביי

 םע דחי ,המלענ יתחתמ הפסה

 ןגרומ הקעז "!דרמ" ,הלוקהו ןרוקפופה

 .שדחמ לחה ףדרמהו
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 רעס-ןב ןרע :תאמ

 םהמ השש ,םילא העשת שי ןולרהל
 . ידוגינ תא םיגציימ השולשו עזג ילא םה
 האופר ,ברק ,תודוסי - םע ולשמ םינהוכ לא לכל .םויקה
 0 "4 ןץ ודהל לדתשמ לא לכ .םהל דחוימה
 .הנוכנ ול תיארנה ךרדב וינהוכ
 ב םיביר . םלו נלועב ותטילש תא לידגהלו
 >< = םניא םיבוטה םילאה
 לאה לש דואמ םירידנה וינהוכ
 בה וליאכ םיגהנתמ ןאראהוא
 1 -/ 4 ,םיניתממ וליאכ ,והשמ

  םילאה ,םוקיה ארוב ןאראהוא לש
 .םלועהו

 םימוחתב ליחתהל שי הנושארבו שארב
 :תורתומה תויטנלו ןהוכ לכל םיחותפה
 ,האירב ,ילרטסא ,דיחא :ןאראהוא ןהוב

 4 גזמ ,העידי ,(לבגומ) ןומיז | ,םיחמצ ,תויח | .

 שמשו (לבגומ) האופר ,(לבגומ) היווא
 .רוהט ילארטינ תויהל .בייח .(לבגומ) 0
 לאב ןימאמה ,קימוד ןהוכ !קימוד ןר 0

 םימוחת השימחב רחוב ,תונוכתה בר
 .תיקלח השיגל השולש דועו האלמ השיגל

 אוה וב ידיחיה םוחתה אוה הבוא תה |
 ילארטינ תויהל לוכי אוה ,רוחבל לוכי אל
 | ..ילארטיב והות וא רוהט

 ו תודוסי ,ברק ,דיחא :לונד ןהוכ
 = שמש ,ןומיז ,הנגה ,(לבגומ) האופר ,רמוש
 וא | ילארטינ-רדס תויהל לוכי .(לבגומ)
 .רוהט ילארטינ

 .,האירב | 0 ,דיחא :ןאידנווג ןהוכ
 .,ולבגומ) העידי ,(לבגומ) המסקה ,הנגה
 תויהל לוכי .שמש ,(לבגומ) רמוש ,האופר
 .בוטה תויטנ לכמ

 < תודוסי ,תויח ,דיחא :הרוליה ןהוכ

 קש |

 ל ו 1 שד תר"

 העידי ,האופר ,םיחמצ ,ריווא גזמ ,(לבגומ)
 לכמ תויהל לוכי .ולבגומ) ןומיז ,(לבגומ)
  .בוטה .תויטנ
 המסקה ,הנגה ,דיחא :סאריה ןהוכ

 לכמ תויהל לוכי .(לבגומ) <

 [ הומו העידי ,ןומיז ל 0 7 מ
 0  םילוכי .הבואת ,האופר ,(לבגומ) ברק

 .עשרה תויטנ לכמ תויה'
 = ,ולבגומ) הנגה ,דיחא :סגאה ךחוב |

 0 8 ,תודוסי ,ןומיז ,(לבגומ) המסקה | ץו

 0 |. ל םיניתממ .םילאה ראש ינהוכב
 שי = 7 .עשר-ילארטינ וא עשר-רדס

 . - ,ןומיז ,המסקה ,דיחא :הנרווה ןהוכ

 0 0 האופר ,ברק ,(לבגומ) תויח

 ו רז

 תויהל לובי לו תודוסי ,הבואת
 . .עשר-והות וא עשר-ילארטינ

 וכו מ | יט ונאש רחאל תעכו
 < לוכי ימל רובענ ואוב ,המלו המ ליטהל
 < תולבגמ רמולכ .המ םעו ימ תא גורהל
 .ןהוכו ןהוכ לכ לש ןוירשהו קשנה

 - םירמוחמ תונוירש קר :ןאראהוא
 תונויגפ .יתורצק תוברח 7 ,םייעבט

 2 ו ו 2 ו ו 0 3 4 0 . .םיעלקו

 | .ילכ קר ,םינגמהו תונוירשה \ לכ :קימוד
 ל | ,םיהכ קשנ
 - ,םינזרג ,ןגמו תכתמ תונוירש , קר :לונד |

 .תולאו ברק ישיטפ |
 | יןגמ אלל ,רוע תונוירש 200

 - ,םייעבט םירמוחמ תונוירש קר 0 2
 .תולק תוברחו םיעלק ,תותשק |

 ילכ לכו םינגמ ,רוע תונוירש :סאריה |
 .(םיינדי-ודל הפדעה) אוהש

 תוברח ,ןגמ אלל ,רוע תונוירש :םוסקאג
 .(דואמ םיצופנ יל 0 ו

 ילכו םינגמה ,תונוירשה לכ :סגאה
 .םילודג םינושלקל הפדעה ,קשנה

 ילכו םינגמה ,תונוירשה לכ :הנורווה
 .קשנה

 םידחוימ תוחוכ םג שי ןולרהב םינהוכל
 יבא הפיא ,הדובע ,הדובע) טרפל ךירצש
 רדוסמ תויהל הסנא (?ותוא םיכירצשכ
 םילאה תשולש ינהוכב ליחתנ :,רורבו
 | :!םילודגה |

 ל תוחוכה

 שרגל םילגוסמו .ןידאלאפה לש ומכ חוכ
 הגרדב לינה ןהוכ ומכ) ל
 עצבל תלוכיה .תא םילבקמ םה תישילש =
 הגרדבו ,םויב םימעפ .שולש עורמ הנגה |

 הללק תרסה עצבל תלוכיה תא הוקס
 .דחא לכ םויב םיימעפ ,קותיש תרסהו

 תונווכ תוהזל םילגוסמ םוסקאג יבהופ |
 | <  ומכ םהינש ,חוכ תליהב םיפקומו תובוט =

 | 0 דגנ/תלעופ | הליהה) .ךפוהמב ןידאלאפה
 . 0 / שולשל םילגוסמ םהו (םיבוט םירוצי
 ו םילגוסמ ם םה תישילש הגרדב .םיתמ-לעב =
 . םויב םימעפ | שולש בוטמ הנגה -
 הללק ליטהל תלוכיה תא תיעיבש הגז דבו <

 .דחא לכ םויב םיימעפ ,תמ תשפנהו

 'םיצופנ' תוחוכ שי םירחאה .םילאל |
 = קימוד ינהוכ .ןקחשה רפס תניחבמ תוחפ

 הייטנ יוליג ישחל 'תומרל' םילוכי
 .םיצור םהש הייטנ וזיא ןירקהלו םהינימל
 דחאל הייטנב רוחבל םילוכי םה ,ןכ ומכ

/ 

= 

 . .,האובנ עצבל סילנוסמל .ןאראהוא יגהוכ
 = שולש ,היינש המצועמ .םינהוכ שחל ומכ <
 - .הנושארה הגרדהמ רבכ םויב םימעפ |
 : רותיא עצבל םילגוסמ םה תישילש הגרדב \
 = = /הגרדב ,םויב םיימעפ .תמא תייארו 2

 כ = .לבקמש תוחוכה תא ם םילבקמ ם ל

 = 03 תא 11 הגרדבו ,תישילש
 = = .תיעיבש הגרדב 0

 = תונווכ תוהזל םילגוסמ ןאידנווג ינהוכ |
 . תליהב םיפקומ םה ,ןידאלאפ ומכ תוער

 תקייש רע רוקד ב 8 ₪ ₪ , יש קוקה" - אש

 תי ּ :

 תא לבקלו םילודגה םילאה תשולשמ
 .רתוי רחואמ תוגרד יתש םהלש תוחוכה

 ,2 הגרדב םייתלחתהה תוחוכה תא רמולכ
 .'וכו 5 הגרדב שולש הגרד לש תוחוכה תא

 דחא חוכמ םינהנ לונד לש וינהוכ
 לש חוכ ןיטולחל לטבל םילוכי םה ,דבלב
 .הגרדל רטמ 5 לש חווטב רחא ןהוכ לכ
 ולכוי אל הז חווטב םיאצמנה םינהוכ
 ולבסיו םידחוימ תוחוכב שמתשהל
 םישחלה תלטה תגרדל -3 לש ןישנועמ
 : .םהלש

 לכל םידיאורד םה הרוליה לש הינהוכ
 רפס לש דיאורדל ןיטולחל םיהזה רבד
 ןוגראה הנבמל םילבגומ אל ךא ,ןקחשה
 .רוהט-ילארטינ הייטנל אלו ידיאורדה
 הרצי הרוליה) םיפלא ויהי םינהוכה בור

 םילוכי םה .(םכריכזהל ,םיפלאה תא
 םימעפ שולש הכרב םמצע לַע ליטהל
 שרגל הינהוכ לכ םילוכי ,ןכ ומכ .םויב
 .לוגלגל -2 לש ןישנוע םע םיתמ-לע

 . םה ,המחלמ ינהוכ םה סאריה ינהוכ
 םהש קזנלו 0דלתל +1 לש סונוב םילבקמ
 קשנ ילכל לפכומ הז סונוב .ברקב םימרוג
 ומכ .(לאה לש תישיא הפדעה) םיינדי-וד

 םילבקמו םיתמ-לע שרגל םילגוסמ םה ,ןכ
 .שוריגה לוגלגל +2 לש סונוב

 ךא ,המחלמ ינהוכ םה םג סגאה ינהוכ
 םהל ןיאש ךכב סאריה לש וינהוכמ םינוש

 אורקל םילוכי םה תאז םוקמב .יברק סונוב
 ,ברקב תיהולא הרזעל םויב םימעפ שולש
 ביבס העיפומ וזכ האירק תישענ רשאכ
 וז הליה ,דואמ תרהוזו המודא הליה ןהוכה
 תגרדל ההזה תוקד רפסמ ךשמל תראשנ
 םילבוס וזכ הליהב ףקומ אוה רשאכ .ןהוכה
 -2 לש ןישנועמ ותוא םיפיקתמה לכ
 ודגנ םה הלצההו קזנה .העיגפה ילוגלגל
 וב טיבהל םילוכי םה ןיאש םושמ ,ונממו
 טולשל םילגוסמ סגאה ינהוכ .תורישי
 .לוגלגל +2 לש סונוב םע םיתמ-לעב

 ,הנורווה לש הינהוכ םה םינורחא
 םיבאז 3 ק1 ןמזל םילגוסמ ולא םינהוכ
 םתיא ומחלייש ידכ ,םויב םימעפ שולש
 הנורווה לש הריצי םה םיבאזה) םדיצלו
 .(םהילא הקומע הביח הלגמ איהו לונד לשו

 הרשכה ורבעש רחאלו ,תיעיבש הגרדב
 רומילק יבאז ןמזל םילוכי םה ,תדחוימ
 םדוק זיוו האר) םיליגר םיבאז םוקמב
 .(רומילק יבאז לע םינותנל

 טולשל הנרווה ינהוכ םילוכי ,ןכ ומכ
 .לוגלגל -2 לש ןישנוע םע םיתמ-לעב

 תניחבמ תעדל ךירצש המ לכ ןאכ דע =
 םינהוכ .ןולרהב םינהוכ קחשל ידכ הטישה
 ונמלועב םינהוככ ןה םישמשמ םלועב

 ןהו ,(תד תומישמו םיסקט ,תונותח)
 בור ךשמב .םלועה לא םילאה יחילשב
 דואמ איה) ןולרה לש הרצקה הירוטסיהה

 םידיק פ ת

 ןוקרדה חמורב םלועה ,ןיירקל ,הרצק
 רבדל אלש ,םינש 10,000-כ לש הירוטסיה
 ויה ,(קוהיירג וא תוחכשנה תוכלממה לע
 .םלועב ידיחיה יעבט-לעה חוכה םינהוכה
 טשפתהל םסקה לחה ישילשה ןדיעהמ קר
 לש תוויע וב םיאור םינהוכה בורו ,םלועב
 םינהוכה .ורקיעמ אמט רבדו עבטה
 קלחכ םימסוק םילבקמש ,הכ דע ,םידיחיה
 ,ןאראהוא לש וינהוכ םה ,םלועהמ יעבט
 םיפשכמ םינהוכה בור םילבוס תאז ףא לע
 .םלא דצלו םדיצל םיטונ רשא

 לש יפואה תא ןיבהל דואמ לק ,בגא
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 ויפוא ןכלו ,םמלצב וארבנ הנורווה .םילאה
 ארב אוהש עזגה יפואל ההז לא לכ לש
 תא םיגציימ םילודגה םילאה תשולששכ)
 ןב ומכ אוה לא לכ רוציקב .(תויטנה שולש
 תיפלא איה הרוליה ,יסאלקה עזגה
 ,טקש אל ,םדא ומכ אוה קימוד .םייחה תא תשדקמו עבטה תא תבהואה הייפואב
 ותוא ךושמל לק רשא ,דרושו ןלגתס ,ןרקס
 ומכ םה םילודגה םילאה .ןאכל וא ןאכל
 אוה םוסק'ג ,יסאלקה הייטנה לעב
 ילארטינ ןאראהוא ,ילאידיאה עשר-והותה
 .בוט-רדס ןאידנווגו רוהט



 גבס יבאו רעס-ןב ןרע :תאמ

 .םירדסמ ינש םויכ םנשי ןולרהב
 יניגמ רדסמ ,ראלפ יריבא לש דחאה
 ולחהש םיקיתעה םיריבאה םה ,ברעמה
 וכפהו הקיתעה םדאה תורסיק רמשמכ
 לש אוה ינשה רדסמה .היבירחמל
 רדסמ ,חורה יבכור ,רונאדלב יריבא
 םימחול ךושמל לחהש שדחה םיריבאה
 .הנורחאה האמב קר ויתורושל

 ,ונרכזהש יפכ ,ודסונ ראלפ יריבא
 ,ס"הנפל 860 תנשב ךרעב ,ישילשה ןדיעב
 םע .תטשפתמה םדאה תורסיק רמשמכ
 יארקא םימחול ץבוקמ רדסמה ךפה םינשה
 תיטילופ המצוע לעב המחול ןוגראל
 תורישי ףופכ היהש ,תיאבצו
 לש המויק תונש ךלהמב .ףשכמ-רסיקל
 תוריבאה יפוא תא רדסמה לביק הירפמיאה
 לע תובר תודגא ןנשי םויכו ,יסאלקה
 .הלודגה תורסיקה לש םיקיתעה םיריבאה
 וחידהש םיריבאה ולא ויה ,רבד לש ופוסב
 תא וליפהו ןורחאה ףשכמ-רסיקה תא
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 םיבר ומחל ,רתוי רחואמ .תורסיקה
 ושבכו ןופצה ידמג םע םיריבאה תורושמ
 םידמגה תכלממ ,רגנוש תא םתיא
 םילוכי םיינופצ םידמג םג םויכו ,תינופצה
 .רדסמל לבקתהל

 ומכ תוגרדב םימדקתמ ראלפ יריבא
 ,(ן[ויסינ תניחבמ) ןידאלאפ וא רייס
 תוברק שיא לש םיקוחה לכב םישמתשמו
 .הלצה ילוגלגו פ"קנ ,0"דלת רמולכ ,ליגר
 9 רשוכ ,12 חוכ :ןה תושורדה תונוכתה
 תא םולשת אלל םילבקמ םה .11 המכוחו
 םה ,ןכ ומכ .םיסוס לע הביכרה תונמוימ
 ומכ םינהוכ ישחל ליטהל םילוכי
 הלבט התואב שומיש ךות ,ןידאלאפה
 .םימוחתה םתואבו (ןקחשה רפסב 28 דומע)
 תויוכלמ שש לכב םירכומ ראלפ יריבא
 ,תינופצה םידמגה תכלממבו םדאה
 םימי השולש דע לש חוריא שורדל םילוכיו
 יאמצע ףוגכ .הריט לעב ליצא לכמ תולילו
 ,תונידמהמ תחא ףאל תונמאנ םהל ןיא
 יפ לע ללוכש) ולוכ ברעמה תנגהל אלא
 םידמגה ,םדאה ינב תא םהלש הפקשהה
 יריבא .(םיליצאה םיפלאהו םיינופצה
 רדסה תויטנמ תחאב רוחבל םיבייח ראלפ

 םלוכו ,(עשר-רדס וליפא) |
 ברעמה לע ןגהל םיעבשנ ₪

 םשוכר ,םהייחבי
 ."!םתמשנו

 םה רונאדלב יריבא
 ןטקו שדח םיריבא רדסמ
 לוטא 'תרותב םקוממה
 הנוש רדסמ והז .תינופצה
 םיריבאהמ ירדסממ
 רונאדלב .םייסאלקה
 םיגלש תפוס לש המש)
 םעפ ידמ תדקופה המויא
 םדאה תוכלממ שולש תא
 הריתומו תוינופצה
 ,רחבנ (םוצע סרה הירחא
 םינימאמ םהש ןוויכמ
 ךירצש םשורה והזש
 המ .ביואה לע ריאשהל

 םהש הדבועה איה םיריבאה תא דחיימש
 ,ןפוד תואצוי תוילאטנמ תולוכי וחתיפ
 םימחול קר םהיתורושל םילבקמו
 .ולא תולוכי חתפלו דומלל םילגוסמה
 ידי לע הריפסל 428 תנשב םקוה רדסמה
 דרולו ינופצה זחאמהמ רומלאט דרול
 תא דחי וחתיפש ,(לוטא שיא) יטנריק
 םיריבאה םויכ .םהלש תויעבטה תולוכיה
 יכ םא ,היטילשלו לוטא 'תרותל םינמאנ
 םעל בוטש המ תושעל ופידעי םימעפל
 רונאדלב רדסמ .ךלמה שרודש המ אלו
 ,תיסאלקה תוריבאהמ ויפואב הנוש
 םתוא תוכפוה םהלש תודחוימה תולוכיה
 םג אלא ברקה הדשב קר אל םיישומישל
 .יטילופ ץועיי וא לוגיר תומישמב

 ומכ תוגרדב םימדקתמ רונאדלב יריבא
 תוברק ישנאל םיבשחנו ןידאלאפ וא רייס
 תויהל ידכ תושורדה תונוכתה .רבד לכל
 12 תוזירז ,9 חוכ :ןה ,רונאדלב ריבא
 הנושאר הגרדב םילבקמ םה .12 הנובתו
 םימעפ שולש טונפיה ליטהל חוכה תא
 .תוגרד שמח לכ לע תפסונ םעפ דועו םויב
 תלוכיה תא םילבקמ םה תישילש הגרדב
 םעפ דועו םויב םימעפ שולש ח"עת ליטהל
 תישיש הגרדב ,תוגרד שמח לכ לע תפסונ
 שולש תצלפמ תמסקה ליטהל תלוכיה תא
 תוגרד שמח לכל םעפ דועו םויב םימעפ
 תלוכיה תא תיעישת הגרדב ,תופסונ
 שולש (םינהוכ שחל) תוחילש ליטהל
 תוגרד שמח לכ לע םעפ דועו םויב םימעפ
 ליטהל תלוכיה תא 12 הגרדבו ,תופסונ
 .םויב םימעפ שולש (םינהוכ שחל) לובלב

 תונויסינב ראלפ יריבא םיקוסע םויה
 תחא הירפמיאל םדאה תונידמ תא דחאל
 ןיב םולש תאבהבו ,(הבורמ אל החלצהב)
 יריבא .(החלצה רתוי תצקב) תונידמה
 לוגיר תשר תמקהב םיקוסע רונאדלב
 ,הנכשה םיגועה תנידמ ,רומילקב
 םידמוע תמאב םאה תולגל תונויסינבו
 .דחאתהל םיגועה

 שדהתמפ סלועכ ס
 רעס-ןב ןרע :תאמ

 ,םדוקה זיווהמ םירכוז םתאש ומכ
 םדאה ינב ידי לע חתפתה ןולרהב םסקה
 עיגהו ,ינשה ןדיעה עצמאב ךרעב
 טעמכ הטלשש םדאה תורסיקב ואישל
 םע .ישילשה ןדיעה ךרוא לכל
 םימסוקה ופדרנ תורסיקה תוטטומתה
 תוינמואו םיריבאה ידי לע הב וטלשש
 הפ ,לכה תורמל .וחכשנ טעמכו ,םסקה
 לע ומקש םדאה תונידמ ךותב םשו
 םימסוק רפסמ וראשנ ,תורסיקה ידירש
 ףודרל חרט אל שיאש םירטוז
 תא דחא ואצמ םה טא טא .םהירחא
 תא ,רתסב ,שדחמ םיקהל ולחהו ינשה
 .םסקה תוינמוא

 ןיא בוש ,יעיברה ןדיעל 517 תנש ,םויכ
 רפסה יתב ,רבעבכ םיפדרנ םימסוקה
 תא דומלל הצורש ימ לכל םיחותפ םהלש
 םהל שחור ןיידע םלועה .םסקה תויונמוא
 קלח ,םימסוקב חטוב וניא שיאו הניט
 לבא ,םתוא דוצל םיסנמ ןיידע םיריבאהמ
 תורמל .תחתפתמו תחרופ תונמואה
 םסקה רוזחיש דע םינש תואמ ורבעיש
 ילודג םיליחתמ ,רבעב היה הב המרל
 תא שדחמ תולגל םלועב םימסוקה
 םידיפקמ םה ןכ לעו תוהובגה תומצועה
 .םסקה ירדסמ לע רתוי דוע

 ימ ,דיחא היה םסקה תורסיקה תפוקתב
 רחאל .הצרש המ לכ דמל הצרש
 םימסוקה וטילחה המוקתהו תוררופתהה
 ,תולוכסא שמחל םימסקה תא קלחל
 ,שמוחמה ןומיזה בכוכ ,םרגטנפה למסשכ
 :ןה תולוכסאה .הארשהו למסכ םהל שמשמ
 ,תוומו המחלמ ,ףושיכ ,עבט ,הנגה
 .המחלמל ףושיכ ןיב וקלוח תודוסיהשכ
 :םיקלח השולש הליכמ הלוכסא לכ ךכו
 .רואו םייח ,הנגה - הנגהה תלוכסא
 .ריווא גזמו תויח ,םיחמצ - עבטה תלוכסא

 .ףושיכו ריווא ,םימ - ףושיכה תלוכסא
 .המחלמו המדא ,שא - המחלמה תלוכסא
 .ךשוחו והות ,הבואת - תוומה תלוכסא

 הלוכסאב וידומיל תא עיקשמ םסוק לכ
 תולוכסאל חתפתמ טאל טאלו תחא
 תויהל וליחתי םימסוקש דע ,בגא .תופסונ
 ןיב רשק ןיא ,םהלש תומילגה יפל םיהוזמ
 ימ !םסוקה לש המילגה עבצל תולוכסאה
 חמורב קחשל לוכי םיעבצ יקחשמ הצורש
 .ןוקרדה

 רובענ ואוב ,ריוואב יתרביד ןאכ דע
 ידכ ,לכ םדוק .קחשמב םימסק שומימל
 טא הלגתמ םסקה יכ הדבועה תא שיחמהל
 ליטהל עדוי וניא שיא ,ןולרהב שדחמ טא
 7 הגרד .7 הגרדל רבעמ םישחל דומלל וא
 אוה םדקתמ םסוק .דואמ ההובגל תבשחנ
 ימ ,תישימחה הגרדה תא ריכמש םסוק
 יתמצוע םסוק אוה תישישה תא ריכמש
 ישאר לש טעומ רפסמ קרו ,דחוימב
 .תיעיבשה הגרדה תא םיריכמ םירדסמ
 דואמ תפייעמ םישחל תלטה תאז דבלמ
 וליג םרט ןולרה ימסוקש םושמ ,ליטמה תא
 תומלועב םימסוק וליגש ךרדה ירוציק תא
 תחא העש ךשמב ליטמה םסוק .םירחא
 רשוכה לע הלועה םישחל תוגרד םוכס
 דע תועש רפסמ ןושיל בייח ,ולש

 יפ לע תוקלוחמ ןמצע תולוכסאה
 םע ג480-ה לש תוירוקמה תולוכסאה
 השעמל ןה תולוכסא רפסמ ,ןיינעמ יוניש
 רבודמ ןולרהב .רוקמב םינהוכ ימוחת
 םסוקה תלבט יפ לע רבד לכל םסקב
 .(?םירכוז ,עבש לעמ תוגרד ןיא אליממ)

 ,(ןהוכ) הנגה ,העידי ,הקחרה :הנגה
 .(ןהוכ) שמש ,(ןהוכ) האופר

 גזמ ,תויח ,ןומיז ,הנגה ,האירב :עבט
 .(ן[הוכ לש לכה) םיחמצ ,ריווא

 המסקה ,המסקה ,הילשא :ףושיכ
 .(ןהוכ ,םימו ריווא קר) תודוסי ,(ןהוכ)

 קר) תודוסי ,ןומיז ,רוריע :המחלמ
 .([הוכ ,שאו המדא

 .(ןהוכ) הבואת ,הבואת :תוומ
 ןיפוליחה תלוכסא הנשי ,ןכ ומכ

 לכ ןיב תקלוחמ וז הלוכסא .תיתייעבה
 לכ קודבל שי ןכל ,ןולרה לש תולוכסאה
 םכל שי םא .ךייש אוה ימל טילחהלו םסק
 ,תולוכסא רפסמל םיאתמ הארנה םסק
 םימוחתה תמישר ,ןלוכב ותוא ובלש
 םילוכי םכניא םא .םכל רוזעת הלעמלש
 קר ךיישה שחל לכש וטילחה ,דוע
 .ןולרהב תולוכסאה לכל יונפ ןיפוליחל

 עוצקמב יוניש ןיא רבד לש ופוסבש ךכ
 לכש הדבועבו ומצע םסקב קר ,םסוקה
 רחאל .הב זכרתמו הלוכסא רחוב םסוק
 הלוכסא דוע רוחבל לכוי 5 הגרדל עיגהש
 םסוק ךכו ,הב תחא הגרדל בשחיהלו
 ליטהל עדוי 7 הגרדב עבט-הנגה
 תלוכסאמו ,7 הגרד הנגהה תלוכסאמ
 .17-ו 13 ,9 הגרדב םג ךכו .3 הגרד עבטה
 ףושיכ-עבט-הנגה תויהל לוכי םסוק ותוא
 6-עבט ,10-הנגה תעדלו 10 הגרדב
 ,ףפוח וניא םישחלה רפסמ בגא .2-ףושיכו
 םישחל העברא דע תעדל לכוי םסוקה
 ולכוי םהמ םיינש קר ,הנושאר המצועמ
 .ףושיכ תויהל

 תתל וניסינ ינאו יבא לבא ,רזומ תצק
 ןיידעש ,שדחמ הלגתמה םסק לש השוחת
 ןולרהב ןיא ,בגא .ומות דע רקחנ אל
 .החילסה םכתא ,םיחמתמ םימסוק



 יק ח ש מ
 ם יד כי ק פית

 ונורב ןודו ביבר ןרוא :תאמ

 ;רדוהמה ואסיכב בשייתה ונורב ןוד
 דחוימב דעונ ולדוגש ,תואטל רוע יושעה
 ףוס ףוס" .לגלגעה ונבשי תא שמשל ידכ
 רבעל ודי תא חלש אוה .רהרה ",החונמ
 רחאלו ,ןחלושב תילאמשה הריגמה
 .הצוחה התוא ףלש ,ידוס דוק קתקתש

 ןוד ומצעל רמא ",תורקל דמוע הז"
 .ונורב

 8,921-מ דחא הריגמהמ איצוה אוה
 ו 67 0 ו יו
 ןויליממ רתוי רבוצ ינא םויה" .םירטט
 .בשח ",תודוקנ

 ףיעה ונורב ןודו ,תלדה החתפנ עתפל
 הסינו אסיכה לש ינשה ודיצל קחשמה תא
 ןרופיצ םולש המ קדובש ימכ תואריהל
 .ולש לדוגאה

 שי לבא ,סוב ךל עירפמ ינאש החילס"
 ".ךתיא רבדל םיצורש םינודא ינש ןאכ
 .תלדה רבעמ ךומנ לוק עמשנ

 ,ונורב ןוד ןטר ",יל הרוק הז דימת ויד"
 ".רוגיא ,םתוא סינכת ,בוט"

 המכ ירחאו ,רוגיא רמא ".סוב ,רדסב"
 יקית וקיזחהש םישנא ינש וסנכנ תוינש
 .םהידיב םילהנמ

 ינאו" ".ירוא ינא ,ונורב ןוד ךל םולש"
 קר ,השקבב ובש .ונורב ןוד ינאו" ".דעלג
 המב .דואמ רקי אוה ,הזה אסיכה לע אל
 י?םכל רוזעל לוכי ינא

 םידיקפת יקחשמב םיקחשמ ונינש"
 יקחשמב םג רתיה ןיבו םינש הברה רבכ
 םיארקנש ראודב םידיקפת
 םשב הרבח ונמקה .קגצ םצ אוז
 לע ךל רפסל ונאבו ,'והותב םירוביג'
 תטישב קחושמש שדח קחשמ
 מו בו ויבונ ₪ 0 כ וג

 ".ורפס ,השקבב"
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 ונאצמה ונחנאש םידיקפת קחשמ והז"

 ,ראודה תועצמאב להנתמ אוה ,ויקוח תא
 ".םדקומ עדי לכ שרוד אלו

 הכיח אוה ונורב ןוד רמא ",םישרמ"
 לכויש ידכ ,וכלי הלאה םישנאהש רבכ

 67 0 ל
 דואמו ,המולב הדודמ הנתמב ותוא לביק
 י?קחשמה להנתמ ךיאו" (.וילא רשקנ

 רשא םירות לע ססובמ קחשמה'

 לכ לשמל) שארמ עודי ךיראתב םיעצובמ
 רותהמ ךבצמ תא ןחוב התא .(םייעובש
 ו ]יג
 לע טילחמו ,(קחשמה לש ןושארה רותה
 .בורקה רותב עצבל ךנוצרבש תולועפה
 ךיתולועפ טוריפ ובו ספוט חולשל ךילע
 רותה עוציב םויב .רותה עוציב ךיראתל דע
 ונילא תחלשש תודוקפה לכ תא ןיזנ ונא
 ץירי רשא ,(קסש/םח א6) בשחמל
 ךתיבל .ינטלומיס ןפואב ןלוכ תא עצביו
 ףסונב רצונש שדחה בצמה) ןוכדע חלשיי
 עוציב ךיראתו ךילע ורבעש םייונישל
 .(אבה רותה

 ךכ לכ ןויער הזש בשוח אל ינא ,הא"
 בוזעת איה הז תא הלגת הדליתמ םא .בוט

 יי
 ב ב

 תולועפ וליא לבא ,םיעצבמש תולועפה
 םלוע הזיאב ?תושעל רשפא רבכ
 י?םיקחשמ

 ,םייניבה ימי ןונגסב אוה ונלש םלועה"
 קחשמ לכ ומכ טעמפכ םינוקרדו םימסק םע
 וכרד תא סלפמ ןקחש לכ .רחא היזטנפ
 ".הנוב אוהש הרובח תרזעב םלועב

 ה
 י?קחשמב
 ב ו יי

 הנתשמ םינקחשה רפסמ .ץראה יבחר לכמ

 לכל םירשפאמ ונא ךא ,קחשמל קחשממ
 ילואו תואמ לומ וחוכ תא תוסנל ןקחש
 .דעלג רמא ".םירחא םינקחש יפלא

 אוה" ,ירוא ףיסוה ",ןיינעב בוטש המ"
 לש םהיתויעב תא רתופ הזה קחשמהש
 הבורקה םתביבסב ןיא רשא ,םינקחש
 בותכל ךל רשפאמ אוה .םיפסונ םינקחש
 ןיא ךכו ךל חונש יתמ קחשלו תודוקפה תא
 לכל חונ וב ןמז טנקל תועש - ךרוצ
 ".שגפיהל הרובחה

 השיגרמ המולב יתדוד םא הרוק המ"
 אל ,הב לפטל עוסנל ךירצ ינא ,בוט אל
 יתספספו רותה לע בושחל ןמז יל היה
 תולאש יל שי") .ונורב ןוד לאש "?ותוא
 .(ןוצר תועיבשב ומצעל בשח אוה "תובוט

 םא .דעלג ול בישה ",היעב ןיא"
 הביסמ םא וא רוחיאב עיגת ךתבושת
 ךתומד ,ללכ התוא תחלש אל יהשלכ
 תולועפ עצבתש וא ,הנגה לש בצמל סנכית
 ח"וד לבקת ליגרכו שארמ תננכת ןתוא
 ".ןהל הרקש המ יבגל ןוכדע

 תננכותמ הקספה תושעל ךנוצרב םא"
 ךילע" ,ירוא רמא ",(תועיסנ ,םינחבמ)
 ךתומד זאו רותה עוציב ינפל ונל עידוהל
 ".קחשת אל

 לבא" ונורב ןוד רמא ",הפיו בוט הז לכ"
 ןוקרדל םורגל חילצא ינא םא היהי המ
 לש םויא תועצמאב הרוחא ףועל םודא
 י?המולב הדודה

 ןותיע םג םימסרפמ ונחנא הז ליבשב'
 לבקת ,ישיאה ןוכדעה ףדל ףסונב .ןטק
 םלוע תא םיראתמה ןותיע יפד םעפ ידמ
 ןותיע לכבשכ ,ונלש םידיקפתה יקחשמ
 קי פר כ יי
 םורגל תחלצהו הדימבש ךכ .ןורחאה רותה
 הנפ ",םוסרפל הכזת הרוחא ףועל ןוקרדל
 .ונורב ןוד לש וגאל ירוא

 וחש 4
 ו ₪7 =

 יתעדל" ונורב ןוד לאש "?ינא אקווד"

 תא לבקל הכירצ המולב הדוד אקווד
 "?םולשתה םע המ ,בגא ךרד .דובכה

 םירות רובעב עצבתמ םולשתה"
 ובש ןובשח רפסמ לבקמ ןקחש לכ .קחשמב
 לכב .םליש ןקחש ותואש םוכסה םשרנ
 ורובע םולשתה ,רות תעצבמ ךתומדש םעפ
 ףתתשת אל ךתומד םא .ךנובשחמ דרוי
 יהשלכ הביסמ םאו ,ביוחי אל ךנובשח
 לש רזחה לבקת קחשמה תא קיספהל הצרת
 תורכיה ריחמ םיעיצמ ונא .ףסכה תרתי
 תוארוה תרבוח ,םישדח םינקחשל דחוימ
 רו יל יי
 סקפה ךרד םיקחשמלו םילקש 32 ראודב
 אוה ראודב דדוב רותל ריחמה .םילקש 4
 בורקב .סקפב קחשמל ח"ש 6-ו ח"ש 8
 דוע ליזויש רבד ,תכרעמל םדומ םג סינכנ
 ".תויולעה תא רתוי

 לע יל רפסל ילוא ולכות ,וישכע"
 לאש "?הפיאו המ דגנ ימ ?ומצע קחשמה
 .ונורב ןוד

 י,רשק ונתיא רצוי ןקחשהש רחאל"
 ה יב

 3-5 רוציל יאשר ןקחש לכ .תומד תריצי
 .תויומד

 תודוקנ 175 :תודוקנ תקולח הנשי
 4 תריציל תודוקנ 200 .תויומד 3 תריציל
 .תויומד 5 תריציל תודוקנ 225 .תויומד
 1 | שי ין

 תונוכת רשאכ ,20-מ רתוי אלו תודוקנ
 ,םיסונוב ןהילעבל תונתונ הלעמו 13-מ
 תמרב תועגופ הטמו 10-מ תונוכתו
 .ןהילעב לש דוקפתה

 ו

 |..סמ הפ

 תונוכת .תוזירזו ןסוח ,(נ"ע) תישפנ המצוע
 תוראשנו קחשמה ךשמב תונתשמ ןניא ולא
 :ומכ תונוכת תומייק ךכל ףסונב .תועובק
 םסקל תודימע ,םסק תודוקנ ,םייח תודוקנ
 בצמה יפל תונתשמש םיעוזעזב תודימעו
 תא ןבומכ שי .('וכו העבש ,החנ) .תומדה וא
 תמא לע םקלחב םיססובמש תויומדה יגוס
 שיא ,םיריבא :םה תויומדה יגוס .תירוטסיה
 ,םירלטיפסוה ,םירלפמט ,םירייס ,טבש
 "...ןוששח

 ןוד המת "?ןוששח הז המ ?ןוששח"
 .ונורב

 המחולב החמתמש תומד אוה ןוששח"
 רמא ".גפא-ב בנגל המוד יד .הריעז
 ,ןוששח ,ןכ ההא ?ונייה הפיא" .דעלג
 ,םייניע תזיחאל םיחמומ ,םימסוק
 ".םידיאורד ףוסבלו םינהוכ ,םיאמיכלא
 מ יי

 "?תיאבצ הקיטקט תצק
 תצובקש רחאל .ירוא רמא ",שיו שי"

 הרקח ,םלועב הענ ןקחשה לש םירוביגה
 הגרדל העיגהו ןוממו ףסכ הרבצ ,םיכובמ
 וליעפהלו אבצ ןממל תוסנל הלוכי איה 3
 רחאל םג .הכלממ המצעל שובכל הרטמב
 תויהל הצובקה ךישמת תואבצה תלעפה
 אצמתש ףסכהו ,ןקחשה לש עינמה חוכה
 היהי ,םירחא תורוקמב וא םינוש םיכובמב
 ".תואבצ תקזחאו ןומימל ינויח

 המל המגוד יל תתל םילוכי םתא"
 ונורב ןוד שקיב "?התיבה לבקמ ינאש
 .ולש תמסרופמה תובידאב

 תופמ יתיא יתאבה" ,ירוא רמא ",יאדו"
 ".המגוד

 וב םוקמה תא הגיצמ 1 רפסמ הפמ
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 <  ,םירחא םינקחש לש תורובחב לקתיהל
 6 ל ו סחייתהלו גהנתהל
 ".רחבתש
 0 ו

 די ל רמוא ינא ,ילש החונמה
 < .ונורב ןוד רמא ".דעלגו ירוא

 הלילו תוארתהל ונורב ןוד ךל הדות"
 םע רדחהמ ואציו דעלגו ירוא ונע ",בוט
 .םירוחשה םהיקית

 ו ומצעל םשרו ךייח ונורב ןוד
 ל מ

 ,שדחה קחשמה
 -  ףדהמ וטבמ תא ריסה אוה עתפל

 -  ףולא תשייבמ התייה אלש ברק תציפקבו
 םשנ אוה .אסיכה רבעל קניז הטארק
 :היה ולש 018 ₪0צ -ה םאות .החוורל
 ו .רדסב

 <  דוקימ הפיח 3808 ד.ת - םיקחשמ והות
 04-238542 :ןופלט ,7
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 סקה ,לפואה ערז :םיקחשמה הריכמל
 בצמבו תירוקמ הזיראב ףשכמה תיילושו
 .09-338983 ,רינ .קחשמ לכ ח"ש 50 ,בוט
 ,ספ-א0סאו-ל םירידנ םיקחשמ הריכמל
 :ץראב וארנ אל דועש

 ךרעב ,פטאפ 2 ,אוסקד גז. אסאומ41 3
 .03-5569344 ,רמות .ריחמה יצחב
 ךפוהש רנויט + ריג םייג הריכמל
 תונקל רשפא ,םיקחשמ + היזיוולטל
 .050-393897 .דרפנב
 המישמ :םיאבה םיטסווקב ןיינועמה לכל
 ,3 תיתרטשמ המישמ ,סקמו םס ,5 ללחב
 .2 תילוחו 1 יראל ,6 יראל ,3 םינילבוג
 תוכמ יקחשמ ,םיטסווק יקחשמל הרומתב
 םיפסונ םיטרפ רוריבל .2 תילוח ייומדו
 תועשה ןיב ,09-827173 ,יתיאל רשקתהל
 .ה-א םימיב 0
 םע תירוקמ הזיראב 26 יקחשמ הריכמל
 :םילוז םיריחמב ,תירבעב הלעפה תארוה
 ,דהפאה ץהאא

 ,סמלוה קולרש ,5דא1אמ 60 אא אסמא

 0% - )כ

/ 

 ש

 ,ןדמח עצבמ ,א1א8'0 07 5
 1. אאצ'פ ₪57 5 ,5ק 5

 קולרש קחשמל םיזמרה רפס ,ןכ ומכ
 .02-718265 ,ישי .סמלוה
 :םיקחשמ 6 םע 62-80! הריכמל
 ,פד אא = אז גאמה 1

 ,פדאוא מ 6ס0א[או ג\ואסמפ 2
 ,פצאסו6 ד 2 ,פצ אסד 1
 .שו דאו ה 8 ,וןא(נ (0א[או ג אטת 2

 .09-910413 ,רלזייא-ץרווש רימע
 תיתרטשמ הריקח :ק6-ל םיקחשמ הריכמל
 ,ח"ש 150 - 7 0108581  ,ח"ש 90 - 4
 - כמזנט יצבאפ ,ח"ש - 130 אס א

 + תירוקמ הזיראב םיקחשמה לכ .ח"ש 0
 .02-865410 ,הטופא יבוק .תוארוה תרבוח
 4 + ןיוצמ בצמב 0/א1ם 08 הריכמל
 ,ג1 .גסזא ,50%16 3 :םיקחשמ
 ריחמב - ושסאסמא םסצ -ו אא זאאו
 לכ תונקל ןתינ ,ןכ ומכ .ח"ש 550 לש
 ץוח ,ח"ש 100 לש ריחמב דרפנב קחשמ
 80 לש ריחמב ,ו/סאסמא ₪0צ קחשמהמ
 .02-865410 ,הטופא יבוק .ח"ש
 ןורכיז ,א112 40-386 כא בשחמ הריכמל

 וי

 ןומה ,א18 100 חישק ןנוכ ,א18 4 ימינפ
 ןורכיז ,1.2+1.4 םיננוכ ,תונכותו םיקחשמ
 1אומ ,דאזכמאד-ל 76 ךסמ ,ןומטמ
 .ינימ זראמ ,רבכעו תדלקמ ,ךסמ ןורכיז
 2,500-ב תאז לכ ,ןיוצמ בצמב בשחמה
 .09-546879 ,ינב .ח"ש
 65-אסאו-ל "1.001" קחשמה הריכמל
 לרוגו סנו'ג הנאידניא"ו ,ח"ש 100-ב
 50-ב ,םינוטילקת תסרגב "סיטנלטאה
 .03-6721739 ,ןור .ח"ש
 םיקחשמה תירוקמ הזיראב הריכמל
 םידובא ,האובנה רענ ,עשפמ ףח :םיאבה
 לכ ריחמ ,סנו'ג הנאידניא ,1+2 ןמזב
 .09-506867 ,סדיו יחצ .ח"ש 85 קחשמ
 םתזיראב םיאבה םיקחשמה הריכמל
 ,חי"ש 80 - טיינ לאירבג :תירוקמה
 ןוצרה ,ח"ש 80 - כו
 ,ח"ש 30 - 3 יראל ,ח"ש 60 - 2 המצועל
 ,ח"ש 60 - 6 יראל
 ,ח"ש 40 - אמ סע דצמ ד 5
 אממצ1 48 ,ח"ש 50 - 1 המצועל ןוצרה
 ,חיש 50 - 1 םיפוקה יא ,ח"ש 60 - תםא
 1 םינילבוג ,ח"ש 40 - כ/0 א דזסא
 .02-245791 ,לאירוא .ח"ש 30 -
 דבעמ הריכמל
 ,ריהמ ,ירוקמ 11. 4868 5
 תוחפ שומישב .דבלב ח"ש 170-ב
 .07-885354 ,איג .םיישדוחמ
 הזיראו םידוק ללוכ םיקחשמ הריכמל
 ,תירבעב עשפמ ףח ,סקמו םס :תירוקמ
 ,3 ללחב עסמ ,ה'גנינה יבצ ,ריווא תוברק
 לטרומ :םיקחשמה םגו ,2 ללחה ףולא
 ,(גאטא->00058₪ ,3-ו 2 טבמוק

 ,תויראה ךלמ ,חזא 500058 4
 ,תחחא זס ,םססאו 2 תפס תא]

 ,תזה-וצ גצ ,וגוה ,כטאפ 2

 .ג אסא ,קזאט הז 1. ,פאצ 5
 תא גישהל ןיינועמ ,ףסונב
 .02-866951 ,הוור ןד .51א1-61דיוש 0
 יוב-םייגל רוביח ללוכ יוב-םייג הריכמל
 ,ץטדיא18 ,וירמ רפוס :םיקחשמ 4-ו ,ףסונ
 תוינבגעב המחלמו 5
 .02-866951 ,הוור ןד .תוינחצרה
 .₪ס0גאִכ 386% + 4א150 א[ הריכמל
 .09-334998 ,ודיע
 תירוקמ הזיראב ביירד הגמ הגס הריכמל
 - תוטלק 2 + םיטלש 2 + הלועמ בצמב
 הריכמל ףסונב .תחא לכ ח"ש 249 יוושב
 00887 ,ףשכמה תיילוש :םיקחשמה
 ,תובושת תרבוח + תא (נ004(.1+ 3

 םיקחשמה לכ .אתמםז,/,
 ןולא .הלועמ בצמבו תירוקמה הזיראב
 .02-419108 ,יקספיל
 50%אס 57..₪1מ8 ,סס-8₪0₪1 הריכמל
 םילוז םיריחמב ,םישקמ 101 תדלקמו
 .07-880789 ,וקישומ .רתויב
 םישדח םיקחשמ הפלחהל/הריכמל
 ,1-3 טבמוק לטרומ :רתויב םילוז םריחמב

 6 הריכמכ 6 םידיקבת קחשמ 6 וליצה 6 םיניינועל

% . 

 , זז .ךדצ ,אמה 1גא| ,2000 יטיס םיס
 ,רקוס אפיפ ,דחא לע דחא לסרודכ
 הידנריק ,(לגרודכ יקחשמ 4) ו/6צ 4
 ןומה דועו 1-3 ןויד ,קראפ םיס ,3
 םיקסיד לש 2 הריכמל ,ןכ ומכ .םיקחשמ
 ,סיטנלטא רחא שופיח ,סנו'ג הנאידניא
 20-30 ןיב אוה קחשמ לכ .םיקוסמ קחשמו
 .07-880789 ,וקישומ .ח"ש
 ןוסק'ג ביטס לש ףושיכ רפס הריכמל
 תורבוח ,ןכ ומכ ."םישחנה תעבש"
 ,תילגנאב \08-ו 8 -ל הקתפרה
 ,םעונ .בוט בצמו לזומ ריחמב םלוכ
0 --03. 
 4 ,386 5א 18א1 םאות בשחמ הריכמל
 2.0 רטסאלב דנואס .ןורכיז הגמ
 אלמ ,הגמ 212 חישק ןנוכ .סקולד
 ךסמ סיטרכ .םיקחשמו תונכותב
 ינועבצ ךסמ .םיעבצ 256 4%
 .םינצחל 3 רבכע .2-א10 008 5%
 תדלקמ .םירותפכ 2 טושפ קיטסיו'ג
 .ח"ש 2,000-ב לכה .םישקמ 1
 .םיגחו תבשב אל ,07-518573 ,הדוהי
 יתש םע ןוסגמ וברוט הריכמל
 יתש דועו ח"ש 150 לש תוטלק
 .09-441303 ,רינ .תוטלק
 םישדחו םיפי םיקחשמ הריכמל
 2 טבמוק לטרומ :ומכ ,בשחמל
 ₪14 94 ,תואמרל דוק ,ח"ש 35 ריחמב
 דחא לכ 1-6 יראל ,ח"ש 25 ךיחמב
 דחא לכ פטאמפ 1,2 ,ח"ש 20 ריחמב
 לטרומ םג בורקב ,ח"ש 20 ריחמב
 לבקמ קחשמ שכורש ימ לכ .3 טבמוק
 2 שכורש ימ לכו למרכ סוריו-יטנא
 ,לטיבא יקימ .הנתמב ישילשה םיקחשמ
8,, 
 םיקחשמ + 62-32 הגימא קחשמ הריכמל
 .02-9914092 ,ליג .שדח קיטסיו'גו
 ח"ש 159 יוושב ןוסגמ תוטלק הריכמל
 .ריחמ 1/3 ךרעב ,רתויב םילוז םיריחמב
 .07-880789 ,יאלוזא וקישומ
 ח"ש 40-ב יותיפה תדוכלמב הריכמל
 .ח"ש 170-ב 60כ-ה תסרגב םסקה חיטשו
 .07-378134 ,ימולש וא 07-376683 ,ביבא
 1. פזא :בשחמל םיקחשמ הריכמל
 ,רינ .קראפ הנול ,קססאו ,םדוסאאש
3.,. 

 ו ו

 לש םימסקה תא לבקל ןיינועמ
 .פטעמהא דא םמ]ז תסהדדמא 2 0

 .03-9329284 ,ריאמ יעור
 ינד .םדומב םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ
9. 
 3 תילוח קחשמה תא תונקל ןיינועמ
 .07-378134 ,ימולש .ריבס ריחמב
 םיפיטה לכ תא תתל ןיינועמ
 .08-411829 ינד .511860א 2-ל

 2 םיפוקה יא קחשמה תא ףילחהל ןיינועמ ש
 ,הדוהי .(םינוטילקת תסרג) 1 םיפוקה יאב
 .םיגחבו תבשב אל ,3

 לש ומויב סקמו םס תא ףילחהל ןיינועמ ש
 .םינוטילקת תסרגב (ירוקמ) לקטנטה
 .07-518573 ,הדוהי

 הנכותה תא גישהל ןיינועמ ש
 הברה ןתא הרומתב אאודי ספ 659
 .08-411829 ,ינד .םיקחשמ

 קחשמה תא םדומב קחשל םיניינועמ ש
 םדומ ול שיש ימ םע גת

 ,דעלג .486/0%2 בשחמו 0

 ,07-517475 ,ןדיע ,4

 םוי 2 םיבכוכ ןיב עסמ תא תונקל ןיינועמ ש
 הזיראב ,(10 כסא[₪אד א11₪8) ןידה
 ,06-372674 ,לייא .םידוק ללוכ תירוקמה
 .רקובב 10:00 העשמ

 םשב שדח 885 חתפנ ,ןיינועמה לכל ש

 ,דוד .02-341223 .אכ אסד זססא
3. 

 וליצה
 :יוב-םייגל םיקחשמב הרזעל קוקז !ווליצה ש

 קיטסימ ,(היינשה הכרעמה ירחא) הדלז
 (הדליה תא םיליצמשכ) טסווק
 רשאכ)  חזא41. תגאדג5צ 1.05את 2-ו
 רוזעא הרומתב .(סיזיא םע םחלנ התא
 ומויו דוה ןיבור ,6 יראל ,ם6-ל םיטסווקב
 .02-6513367 ,בדנ .לקיטנטה לש

 תונומראה םיאצמנ ןכיה ודנטנינב !וליצה ש
 תלצה ירחא 201.0 1-ב 9-ו 8 ,6 ,5 ,4-ה
 ינג 6 לחנה תטמס ,ןמסורג רוד .הכיסנה
 .הווקת

 ירחא תצלפמה תא םיגרוה ךיא !וליצה ש
 ,ןמסורג רוד .251,0. 1-ב הכיסנה תלצה
 .הווקת ינג 6 לחנה תטמס

 קחשמב הרזעל קוקז ינא ש
 ידכ םישוע המ .אוסחד 1. אסא[ ד 2
 .(1ח:81-ואו-ב םימחולה םע תויחל ךופהל
 ,קחשמב םירחא םירבדב רוזעא הרומתב

/ 

 יק ח ש מ

 סיטנלטא לש הלרוגב ,סנו'ג הנאידניאב
 ,לאינד .םיקחשמו םיטסווק דועו
9. 
 הפיא ,סקמו םס קחשמב עוקת !וליצה
 רוזעא הדומתב .םיקקפה ץלוח תא םיאצומ
 ,גרברבליז םס .לקטנטה לש ומוי קחשמב

.089-- 1 

 קחשמב ףוחד הרזע ךירצ !וליצה
 לש תיבל םיסנכנ ךיא "םוגםתס"
 יתוא הפיעמ ןמזה לכ איה ,הקינורו
 ךיא םגו וידרה םע םישוע המ .הצוחה
 51א 0:1(5א[ך'צ :םיגישמ

 םיטסווקב רוזעל ןכומ .6 א זצטז
 ,םינולא ירוא .הרומתב םינוש
90, 
 םילבקמ ךיא עדויש ימ לכ !וליצה
 ריעהמ תאצל ידכ המסיסה תא
 המ וא ,7 המיטלואב קיסנירט
 ןויגפ קחשמב ןואיזומב םישוע
 תא םיגישמ ךיא וא ,םימדה
 ,2 הליפאב דדובב הנומתה
 וא 07-376683 ,ביבאל רשקתיש
 הרומתב .07-378134 ,ימולשל
 דע) 2 םינילבוג םיקחשמב רוזענ
 תא שיש דע) 3 םינילבוג ,(םולחה
 (קנעה דעו םסוקה ןומייס ,(שחנה
 ,(םיבלשה לכל םידוקה) 2 םילולמנ
 .6 יראלו םיגרואה
 ןיב עסמב תושאונ עוקת !וליצה
 ברקה תא םירבוע ךיא - 1 םיבכוכ

 ומכ תיארנש הניפסה דגנ

 תא יתאצמש רחאל זיירפרטנאה

 רוזעל ןכומ .הסורה אק1181.16-ה

 .ריכמ ינאש רחא קחשמ לכו םיטסווקב
 .רקובב 10:00 העשמ ,06-372674 ,לייא

 םידיק פת

 רוזאב הליחתמ הצובק שפחמ ליחתמ ןהוכ ש

 ש

/ 

 ש

 ש

 .02-717617 ,יחימא .םילשורי
 ,היזטנפל תובחרהו יסיסב םיקוח רפס לעב
 הרובח שפחמ םירוביג רפסו ,קנאפ רבייס

 קחשמל ,זטאס 5151[ קחשמל תיניצר

 תילגנאב יסיסב עדי .םלוע לש גוס לכב

 הנבי ןג רוזאב ,תונב םג ירשפא ,שרדנ
 .08-574065 ,תימע .דודשאו
 תצובק םיקהל תניינועמ הליחתמ תימ"הש

 םג םדקתתש ,םייניצרו םיליחתמל כ8אע

 יאליגב םינקחש תשפחמ .4 08. 0-ל
 .03-9322070 רדה .ת"פ רוזאב 4
 תצובק םיקהל םיניינועמ םינקחש ינש

 .1-4 תוגרדב 13 יאליגל םילשוריב פע

 .02-669990 ,תיבהז .02-631716 ,זוע
 קחשמל םינקחש שפחמ הסונמ מ"הש

 ,יבוק .צ"לשאר-ןולוח רוזאב םידיקפת

7. 
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 ןדזול ןאירדא :בוציע

 0 חזו
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 (..הדצובאה םצעה) םיעבצב הקתפרה
 םיביבחה ונירבח םע דחיב המולעת רותפלמ ביהלמ רבד שיה

 ?םיעבצה תודוא לכה דומלל תעב הבו יפמוק-ץראמ

 יי | 1

 תא שפחלו יפמא'גל רוזעל םיבהלנ םנמא יליינסו ידאב ,יליפ ,יפמוק

 !ךדלי תרזע אלל רדתסהל ולכוי אל ךא ,ול הדבאש םצעה

 עייסמ ךדלי ,םתקיחמו םיעבצ יוניש ,םימצע תעיבצ תועצמאב

 לע ,םיעבצה םלוע לע קחשמ ידכ ךות דמולו יפמוק-ץראב תויומדל

 תולגל ולכותש םירחא םיבר םירבדו םירחאל הרזעו תורבח יכרע

 .הביהלמה הקתפרהה ךלהמב

 חיש -וד םילהנמ םה ,שמשה וא חריה ישקמ לע םיצחולשכ ,לשמל

 לע םיצחולשכ .הלילל םויה ןיבש םילדבהה לע ךרע-בר עדימ ובו

 םיזורחב תודיח םיגיצמ םיילקיסומה ונירבח ,הניגנה ילכ ישקמ

 .ונביבסמש ינועבצה םלועה לע ךדלי תא תודמלמה

 .הרישעמו תקתרמ היווח איה הקתפרהב הניצס לכ

 .םיסקמה םיעבצה םלוע תא ךדליל ריכהל האלפנ ךרד יהוז

 לודגה טרצנוקה | 9

 06 בשחמל תרבחתמה תיביטקרטאו תינועבצ תדלקמ

 םלוע תא תידוחייו האלפנ הרוצב תבלשמו יטרדנטס

 | !םיעוצעצהו םיטרסה ,הידימיטלומה

 ,רגתאו האנה תאלמו תיכוניח הביבס רצויה ינשדחו הנוש ןונגס

 | !שש דע םייתנש ינב םיינרקס םידליל
\ 

 הניגנ ילכ ןיב הריחב םכידליל ורשפאי םיריואמו םילודג םישקמ

 .דועו םיעבצ יוניש ,ריוואה גזמ לע הטילש ,םינוש |

 רשקתהל רשפאמ טרסב תויזכרמה תויומדה ינצחל םע ןופלט

 !הבוגת לבקלו תויומדל תורישי

 !םישגרנו םיליעפ םיפתתשמל םייביספ םיפוצמ וכפהי םכידלי

 6 \ו62|%₪ * * * * ןיוצמ ₪

 ,סז.דסץ-ב"הראב םידליל תוצלמומה תונכותה רשעמ תחא ₪

 056 תכורעת לועפתהו בוציעה סרפ

 תועצמאב תושכרנ םהלש דומילה תויווחמ תובר ,ךכ םושמ

 תוחתופ יפמוק-ץראב תויומדה רשאכ ,ךכו .תוניגנמו םיריש

 לש תועש ךדליל תונמוזמ ,םוסקה הקיסומה םלוע ירעש תא

 .דומילו האנה

 ןגנל ךדליל םירשפאמ "לודגה טרצנוקה"ו יפמוק-תדלקמ

 ונאמ ,תילילחה יפיפ ,ףותה םוב-םוב לע תובהלתהב

 תארקל םתיא דחי ןנוכתהלו ,הרצוצחה ופמטו רתנספה

 .לודגה טרצנוקה
 ,שחרתמב תטלחומ הטילש תנגפה ךות ,ולוכ טרסה ךרואל

 ןופלטב הבוהאה תומדל לצלצי ,הנומתב םיעבצ הנשי ךדלי

 דועו ןמאתהל הנהנ אוה ותיא הניגנה ילכ תא רחבי ,יפמוק לש |

 !דועו

 דומלל ךדליל רזועו םילילצבו םיעבצב רישע "לודגה טרצנוקה"

 .םהב הניגנהו םינושה םילכה יזר תא

 001-136 /0 איכא וכ הי( 070 ו 20/ ו ל


